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1.0 Inledning 

1.1 Abstract 

 

During the 12th to the 16th century the Scandinavian region went through a cultural change, from 

Germanic to Latin culture. This change effected a wide variety of areas for example law, piety, clothing, 

religion and system of writing. It is the change in the system of writing this essay will examine i.e. the 

change from runes to the Latin alphabet. The medieval runic Europe (including the Nordic countries and 

the north Atlantic islands) has a great variety in their numbers of runic material but in total there is 

about 2800 of them. Most are from the Scandinavian countries Sweden and Norway. The runic alphabet 

and the Latin alphabet coexisted during the Nordic Middle ages but the Latin alphabet became dominant 

over time.  

The runic alphabet changed during the 11th and 12th centuries from 16 runes to 28 (as many letters as 

the Latin alphabet) and was in continues use during the whole time period. The question is why it 

survived for so long? How come the runic alphabet did not die out sooner given the introduction of the 

Latin alphabet and the influence from Latin countries (i.e. Western Europe)? Earlier research has largely 

focused on the Viking age carvings and has not problematized the change from an historical point of 

view or from a cultural perspective. This essays goal is to explain that change by categorizing the 

inscriptions according to their theme and content in order to identify runic usage as a cultural belonging, 

be it a passive or active choice. I will also discuss the literacy level (or to be precis the runeliteracy) of the 

Scandinavian countries. Who could read the runes and in what context where they used?  

Keyword: runes, runeliteracy, literacy, culture history, cultural change, medieval Scandinavia.   

1.2 Introduktion 

 

I början av 1100-talet hade stora förändringar inträffat i de nordiska länderna, de hade gått från att vara 

ett av de sista områdena med en germansk kultur och en förkristen religion till att bli en del av den 

latinsk-kristna kultursfären. Detta kom att få konsekvenser inom flera områden till exempel juridik, 

centralisering, religion, kultur och språk. Det är de tre sista områdena denna undersökning kommer att 

beröra. Latinet introducerades framförallt som religiöst språk och dessutom infördes det latinska 

alfabetet som började konkurrera ut runorna som använts tidigare. Denna förändring skedde successivt 
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och runor kom att användas ända fram till 1400-talets slut i de mest perifera geografiska områdena (och 

ännu längre i vissa områden i till exempel Dalarna), men förändringen är tydlig. Det finns endast två 

manuskript bevarade som är skrivna med runor och när de nordiska länderna blir litterära kulturer så är 

det genom kristna institutioner denna utveckling tar sin fart och då med det latinska alfabetet som i 

princip det enda skriftsystemet. 

Självklart var det inte bara influenser från de latinsk-kristna områdena som påverkade Norden, men i och 

med att vi vet att en förändring har ägt rum och vi vet att runorna slutligen blev utkonkurrerade är det 

lättare att utgå från den kultur som fanns innan och den som kom att ersätta den när vi undersöker den 

kulturella förändringen. Att ställa runristningarnas textmässiga innehåll som en representation för 

kulturell tillhörighet ger oss en möjlighet att se om de användes som ett motstånd mot den nya latin-

kristna kulturen, om de assimilerades in i den eller om de inte utrycker någon tydlig kulturell tillhörighet. 

Men bruket att rista runor fanns kvar och hade en bred geografisk spridning under den nordiska 

medeltiden även om antalet runfynd varierar mellan olika geografiska områden. De försvann tidigt i 

Danmark och på Island medan Norge och flera av de svenska landskapen har ett rikare material. Till detta 

tillkommer att olika områden har olika förutsättningar för bevarande av vissa typer av material till 

exempel trä. Bruket att resa minnesstenar (ofta i anslutning till kyrkor och med ett kristet innehåll men 

med en formel vi känner igen från runstenarna) förblev starkt i Östergötland, Västergötland och på 

Gotland under ytterligare två århundraden vilket kan tyckas märkligt då dessa områden hade en stark 

närvaro av kristna institutioner (Varnhem och Alvastra kloster till exempel). Även Bergen har ett stort 

runfyndsmaterial trots dess roll som en kommersiellt viktig stad med starka band till Nordeuropa. Det 

samma gäller Gotland. Faktum är att ett stort medeltida runmaterial återfinns i kyrkliga miljöer, både 

som ristningar i puts och stenar men även på dopfuntar, kyrkklockor och skrin. Frågan är hur det hänger 

ihop med runornas fornskandinaviska bakgrund, går bruket av runor att koppla ihop med ett tidigare 

bruk som gjorde att folk i allmänhet kände igen och kunde tyda runorna? 

I vilka sammanhang användes runorna? Är runorna en del av en kulturell kamp som syftar till en 

återgång till den germanska kulturen som ersatts mer och mer av den latinska? Varför levde bruket av 

runor kvar så länge som det gjorde? Vilka var det som använde runorna? Denna undersökning kommer 

att beröra dessa frågor genom att använda en kulturkontakt- och kulturisolationsteori med utgångspunkt 

i det medeltida runfyndsmaterialet i Norden. Undersökningen kommer dessutom att beröra runliteracy 

och resonera kring graden av läs- och skrivkunnighet och ristningarnas funktion i det medeltida 

samhället. 
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1.3 Bakgrund. Medeltidens Norden 

 

Den nordiska medeltiden börjar i och med kristnandet av de nordiska länderna vilket skedde först i 

dagens Danmark och sist i dagens Finland och sträcker sig ca 1050–1520 e.v.t. Kristnandet var en längre 

process som påbörjades redan med de första kristna missionärerna på 700-talet men så sent som under 

1000-talet skedde lokala hedniska uppror.1 Danmark var under hela tiden ett maktcentrum och hade en 

starkare centralisering än framförallt det som idag är Sverige men även delar av Norge och Finland. Det 

är ett av skälen till att kristendomen hade svårare att få fäste i de östliga delarna av Norden. Ett 

komplement till teorin om kristendomens sena intåg i Sverige och Finland är att de hade ett östligt 

kontaktnät mot områdena i östra Östersjön, dagens Ryssland och längst med floderna Volga, Don, 

Dnister och Dnepr ner till Svarta havet. Därför hade de mindre kontakt med den latinska kyrkan i väst. 

Vid 1100-talets början var de nordiska länderna integrerade i den latinsk-kristna världen och kyrkan hade 

etablerat ett nätverk liknande det i Europa med kyrkor, kloster, katedraler och domkapitel.2 Så tidigt 

som på 1100-talet leddes korståg med nordiska korsriddare mot Baltikum och Finland.3 Detta innebar 

inte att alla var troende kristna eller hade några djupare kunskaper om teologi. De fälttåg som präglade 

den tidiga medeltiden hade mer gemensamt med de gamla krigs- och plundringstågen än regelrätta 

konverteringsförsök. Kyrkan kom under hela medeltiden att ha problem med att utbilda tillräckligt 

många präster, framförallt i de perifera områdena. 

Politiskt blev Norge ett arvkungadöme under 1100-talet medan Sverige och Danmark var 

valkungadömen medeltiden igenom, men i praktiken valdes kungen från en väldigt begränsad krets av 

stormän och det var en nästan lika begränsad krets av biskopar och stormän som fick välja. Dessa val 

ledde i många fall till väpnade konflikter mellan olika tronpretendenter och deras allierade. Kyrkans roll i 

dessa konflikter blev att legitimera dem som gjorde anspråk på tronen bland annat genom att 

proklamera att de måste ha kungligt blod i ådrorna och deras förfäder måste varit födda inom 

                                                           
1 Charpentier Ljungqvist Fredrik, Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till 

reformation, första upplagan, första tryckningen, Dialogos förlag, (Falun 2016), S. 61. 

2 Charpentier Ljungqvist, 2016 S. 65–68. 

3 Charpentier Ljungqvist, 2016 S. 92–96. 
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äktenskapet. Kyrkan intog dessutom en rituell roll genom att införa traditionen med kyrklig smörjning 

och kröning av den nya kungen. Under tidig medeltid skulle enligt rådande lag kungar som bröt mot 

lagen eller behandlade befolkningen illa avsättas och en ny kung skulle väljas. Detta förändrades 

successivt genom medeltiden (mycket tack vare kyrkan) och idén om kungen som guds ställföreträdare 

på jorden eller kung av guds nåde kom sakta men säkert att vinna kraft mot medeltidens slut. Men 

medeltiden igenom var det främst kungens personliga egenskaper som avgjorde om han blev 

framgångsrik eller ej. Den statliga administrationen var knuten genom vänskaps- och lojalitetsband som 

upphörde vid kungens död.4 Detta innebär att det var en ytterst begränsad del av befolkningen som 

hade kontakt med de institutioner som utgjorde maktbasen såsom kyrkor, kloster, borgar osv. 

Man kan alltså tala om två olika sfärer i samhällena. Den ena som består av det andliga och världsliga 

frälset som tar till sig den latinsk-kristna kulturen med det latinska språket/ alfabetet och en 

västeuropeisk förebild och den andra äldre kulturen med germansk bakgrund dit till exempel runorna 

och de gamla gudarna och sedvänjor hör till. Norden kom medeltiden igenom att vara ett samhälle med 

två kulturer och två språk, frågan är vilka spår detta avsatte och om det fanns en konflikt dem i mellan. 

Den sociala hierarkin växte fram ur vikingatidens hövdingadömen och kom under 11- och 1200-talet att 

växa fram till ett kyrkligt frälse med prästerskapet och ett världsligt frälse med ridderskapet. Även 

borgarna i städerna hade vissa privilegier. Oftast relaterade till handel och näringsliv. Men en 

överväldigande majoritet av folket levde av jordbruket. Antingen som självägande bönder, 

arrendebönder eller senare under medeltiden som frälsebönder. Sedan fanns det en stor grupp jordlösa, 

många av dem var ättlingar till trälar som vid träldomens avskaffande blivit fria men jordlösa. Träldomen 

avskaffades under 1200-talet men de flesta kom att förbli arbetskraft på andras gårdar. En populär 

beskrivning av samhället är en uppdelning i de som stred, de som bad och de som arbetade denna bild 

framhölls även under medeltiden för att förklara de framväxande sociala skillnaderna.5 

I mitten på 1300-talet kom digerdöden (den stora döden) till Norden från Västeuropa (med ursprung 

någonstans i Centralasien). Den kom först till Norden 1349 och kom att döda mellan en tredjedel och 

                                                           
4 Charpentier Ljungqvist, 2016 S. 75–84. 

5 Charpentier Ljungqvist, 2016 S. 120–133. 
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hälften av befolkningen. Detta fick stora konsekvenser för handeln och jordbruk då många gårdar i 

områden med sämre jord övergavs till förmån för områden med bättre jordbruksmark.6 

Kloster som under tiden efter romarrikets nedgång blivit centra för latinsk-kristen kultur och bevarare av 

skriftkultur kom att etableras i Norden under hela medeltiden men tidigast i Danmark och sist i Sverige-

Finland. Fram till 1303 låg hela Norden under ärkebiskopen i Hamburg-Bremen (som under åren 1133–

1137 återfick sin överhöghet över hela Norden).7 Bland de medeltida svenska landskapen var det 

Östergötland, Västergötland och Småland som blev först med kloster. Alvastra kloster är det äldsta och 

grundades 1143, även Nydala i Småland grundades tidigt och tillhörde liksom Alvastra cisterciensorden.8 

Ett annat viktigt kloster under medeltiden är Varnhem kloster i Västergötland som vi inte vet exakt när 

det grundades men enligt en krönika från Danmark9 for munkarna först till Alvastra och sedan till Lurö 

innan klostret grundades i slutet på 1100-talet. Sverige kom inte att få ett eget ärkebiskopsdöme förrän i 

Uppsala år 1164.10 Överlag var den kristendom som slog igenom i Norden en religion där Jesus är en 

krigare med svärd i hand som kämpar mot ondska. Det var den stridande och segrande Jesus som 

framhävdes inte den lidande på korset som kom att bli dominerande i slutet på medeltiden.11 Detta 

återfinnes även i medeltida konst (även utanför Norden), under tidig medeltid avbildas Jesus som en 

sällan på korset, för att bli mer och mer lidande under medeltidens gång. 

Även arkeologiska fynd tyder på att kristnandet var en lång process som påbörjades redan i början av 

vikingatiden. Detta skedde utan etablerandet av kristna institutioner och influenserna kom från flera håll 

framförallt de brittiska öarna och Nordtyskland men för framförallt Sveriges del även österifrån. Dessa 

influenser verkade både genom att folk reste till kristna länder och tog med sig idéer och föremål och 

genom att missionärer och handelsmän reste till Norden och tog med sig sina idéer och kulturella bruk. 

Det äldsta kända kristna gravskicket i Sverige är från 900-talet. Kristendomen fick också en politisk 

                                                           
6 Charpentier Ljungqvist, 2016 S. 97–100. 

7 Lundberg Karl-Erik, Varnhem. ett kloster i Europa, Skara kulturnämnds skriftserie nr 4, (Skara 1984) S. 58. 

8 Räf Erika, Alvastra kloster. svenska kulturminnen 44, Riksantikvarieämbetet, (Uddevalla 2000) S. 6–8.  

9 Lundberg 1984, S. 74. krönikan heter Narratiuncula de fundatione monasterii Vitae scholae in Cimbria.  

10 Lindkvist Thomas och Sjöberg Maria, Det svenska samhället 800–1720, Klerkernas och adelns tid, tredje 

upplagan, Studentlitteratur,(Lund 2009), S. 81.   

11 Lindkvist och Sjöberg, S. 75–76. 
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betydelse där gamla sociala och politiska organisationer kunde brytas ner och kungar och hövdingar 

kunde legitimera sin makt och knyta nya allianser, inte minst med andra kristna områden i Nordeuropa.12 

Det är inte förrän under 1200-talet som de starkaste kristna institutionerna (kloster och 

ärkebiskopssäten) börjar sprida ut sig i någon större omfattning. Det är svårt att avgöra hur deras arbete 

gjorde avtryck på kristendomens spridning och utveckling i hela Norden. Helt klart är i alla fall att den 

tidiga kristendomen växte fram utan inblandning från de större kristna institutioner. De som fanns låg för 

de flesta långt borta, undantaget är Danmark som genom sitt geografiska läge hade närmare till det 

kristna Nordeuropa, framförallt de tyska områdena. Frågan är hur mycket av den gamla religionen det 

går att hitta bland folket i de nordiska länderna och framförallt Sverige som kristnades senare och var 

mindre centraliserat än de andra områdena. 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

1.4.1 Syfte 

Syftet är att ge en fördjupad kunskap om den övergångsperiod där Norden går från en fornskandinavisk 

germansk kultur till att bli en del av den latinsk-kristna kultursfären genom att studera bruket av de 

germanska runornas roll i ett kristet Norden. Dessutom vill jag föra fram en diskussion om läs- och 

skrivkunnigheten i Norden under medeltiden där jag kommer använda mig av begreppet runliteracy för 

att ge en nyanserad bild av läs- och skrivkunnighet i form av en graderad skala där en människa kan vara 

mer eller mindre läs- och skrivkunnig. 

1.4.2 Frågeställningar. 

Undersökningen har utgått från tre frågeställningar som kommer behandlas tematiskt i 

undersökningsdelen. Detta för att först särskilja de frågorna som rör kulturell förändring och den som rör 

runliteracy och dels för att senare kunna knyta ihop de båda områdena och se hur de har inverkat på 

varandra.  

1. I vilken utsträckning är runtexterna begränsade till att användas inom vissa sfärer och genrer 

som rör kulturella yttringar? Är bruket genomgående och allomfattande eller begränsat? Vad 

säger det oss om den kulturella förändringen som ägde rum? 

                                                           
12 Lindkvist och Sjöberg, S. 71–72 
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2. Vilka rimliga antaganden kan vi göra angående läs- och skrivkunnighet (så kallad runliteracy) när 

vi undersöker runfynden och de material de är skrivna på? 

3. Vilka teman är vanligast i runskrifterna? Finns det geografiska skillnader? 

1.5 Definitioner 

 

Läs- och skrivkunnighet/ literacy; från latinets litteratus som i grunden används för att beskriva någon 

som är lärd (ofta relaterat till boklig bildning), men har dessutom använts som ett mått på läs- och 

skrivkunnighet. Termen kommer användas när jag diskuterar läs och skrivkunnighet i allmänhet, som i 

tidigare forskning och om läs och skrivkunnighet i allmänhet. I frågeställningarna kommer jag specificera 

det som läs- och skrivkunnighet för att jag kommer föra fram argument för läskunnighet och 

skrivkunnighet separat vid flera tillfällen. 

Runliteracy; läs- och skrivkunnighet där runor är de primära skrivtecknen. 

Germansk kultur; Under uppsatsen kommer jag att referera till germansk kultur när jag syftar på runor 

och fornskandinavisk religion och dess praktiker. Detta begrepp blir lite problematiskt eftersom 

germansk kultur är väldigt bred och sträcker sig över lång tid med få skrivna källor och kan syfta på språk, 

kultur, konst, samhällen, juridik, olika varianter av förkristen tro och geografisk utbredning. Begreppet 

kompliceras ytterligare av att germaner är ett romerskt begrepp för folken som inte var Kelter och inte 

Skyter och levde i områdena öster om Rehn och norr om Donau. Det är alltså inga som kallat sig själva 

germaner eller beskrivit sin kultur som germansk i sin samtid utan detta är en efterkonstruktion. I den 

germanska språkfamiljen ingår de nordiska språken, tyska, engelska, nederländska och gotiska. Den 

germanska kulturen lämnade inte efter sig några skriftliga källor över sig själva och därför när man talar 

om germanska samhällen är det oftast germanska med inslag av latinsk kultur.13 Däremot så är runornas 

ursprung germanskt och det råder därför ingen tvekan om att språk och skrifttecken har sitt ursprung i 

den germanska kulturen.14 För denna undersökning går det därför att använda detta begrepp tydligare 

och mer okomplicerat än om vi hade studerat andra delar av kulturen. 

                                                           
13 Janson Tore, Germanerna. Myten, historien, språken, Norsteds förlag (Riga 2014) S. 61–67, 141–161 

14, Janson, 2014, S.175–182. 
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Fornskandinavisk religion; Är en religionshistorisk term för den religion som fanns i Skandinavien före 

kristendomen. Religionen var polyteistisk och saknade skrifter vilket gör att vi vet väldigt lite om hur tron 

utövades i praktiken. Det vi vet om fornskandinavisk tro är nedtecknat under medeltiden i Snorre 

Sturlassons (som var kristen lagman på Island) Eddadikter samt de isländska sagorna som bygger på 

folksagor. Den fornskandinaviska religionen har rötter i äldre germansk religion och är en del av den 

germanska kulturen. Skillnaden mellan fornskandinavisk och germansk i uppsatsen är att jag kommer 

skriva fornskandinavisk när jag syftar på religion och germansk när jag syftar på förkristen kultur. 

Anledningen till detta är att undersökningen rör sig i en nordisk kontext med sin egen särprägel inom 

ramen för den germanska kulturen. Detta blir relevant när innehållet i runristningarna skall undersökas.   

Latinsk-kristen kultur; Under uppsatsen kommer jag referera till latinsk kultur när jag syftar på de latinska 

bokstäverna och kristendom. Begreppet motsvarar det engelska In all of christendom som är ett 

medeltida utryck för den latinsk-kristna världen (egentligen västeuropeiska kultursfären med undantag 

Iberiska halvön som under denna tid styrdes av Morerna). 

Sfärer; Istället för den mer vedertagna uppdelningen av det medeltida samhället i de som strider, de som 

ber, de som arbetar eller den i Sverige vanliga uppdelningen i ständerna adel, präster, borgare och 

bönder så har jag valt att använda mig av begreppet sfär. Detta för att det inom varje grupp finns ett 

stort spann i vad man hade tillgång till utbildningsmässigt och kulturellt (jämför till exempel en 

ärkebiskop med en bypräst). I undersökningen kommer jag hänvisa till den sfär som hade tillgång till och 

den som inte hade tillgång till runorna, utan hänsyn till status eller stånd. Poängen med detta är att det 

medeltida samhället kan delas upp på fler sätt och att för denna undersöknings syfte är de vedertagna 

uppdelningarna otillräcklig, missvisande och skulle bara leda till förvirring. 

Epigrafik; tolkning av inskrifter. Jag kommer i undersökningen föra diskussion kring runor som ristningar 

och vad det har haft för avgörande betydelse för forskningen kring dem. Epigrafik avser inskrifter i 

monument på beständiga material (oftast från antiken) men avser i Norden även runorna och då främst 

runstenarna och gravhällar. 

Runristning; oavsett typen av material som runorna återfinns på så kommer det att benämnas som en 

runristning. Detta för att det finns en historisk bakgrund till detta, bokstäver skrivs och runor ristas men 

framförallt för att undvika missförstånd och undvika begreppsskillnader som inte är relevanta för 

undersökningen.   
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Norden; Geografiskt åsyftas de länder och områden som idag är Sverige, Norge, Danmark, Slesvig, 

Finland, Island, Färöarna och Grönland men fyndmässigt utgår Finland då det inte gjorts några runfynd 

där som ingår i denna undersökning. 

Inom runologin så används <> för att beteckna ett tecken (runa) och // för att beteckna ljudet tecknet 

symboliserar. Det vill säga <a> är tecknet a och /a/ är ljudet a. Jag har valt att använda ett sådant system 

även när det gäller de latinska bokstäverna. 

För att hålla isär runorna och de latinska bokstäverna kommer jag när jag syftar på runor att skriva 

runa/runor och när jag syftar på det latinska alfabetet använda bokstav/ bokstäver. För att undvika 

missförstånd använder jag begreppen runalfabet och latinskt alfabet. Undantaget är när jag skriver om 

de äldre runorna (äldre och yngre futharken, se avsnittet om runor 1.8) som är runrader. En av mina 

kategorier är runrad och då är det som regel en hel eller delar av den med 16 tecken (se Runor 1.8) dessa 

kommer benämnas som runrad/ runrader. 

1.6 Studiens syfte i förhållande till forskningsläget 

 

För att få en överblick av forskningsläget har jag använt mig av böckerna Nordisk medeltidsliteracy i ett 

diglossiskt och digrafiskt perspektiv15och Medeltida skrift och språkkultur.16 Den senare är en samling 

artiklar som behandlar medeltida språk och skriftspråksutveckling där framförallt artiklarna; Helmer 

Gustavsons Det runska latinet17, James E. Knirks Learning to write with runes in medieval Norway18 och 

Jan Öbergs Vem kunde latin i medeltidens Sverige?19 har varit relevanta för undersökningen. Samtliga 

artiklar behandlar de olika sfärerna i det medeltida samhället och hur det påverkat användandet av språk 

                                                           
15 Söderberg Barbro och Larsson Inger, nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv, 

(Stockholm 1993). 

16 Lindell Inger (red), Medeltida skrift- och språkkultur i nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 

1992 (Stockholm 1994). 

17 Gustavson Helmer, Runska latinet, Medeltida skrift- och språkkultur,i nio föreläsningar från ett symposium i 

Stockholm våren 1992, Inger Lindell (red) (Stockholm 1994), S. 61-79. 

18 Knirk James E. Learning to write with runes in medieval Norway, Medeltida skrift- och språkkultur,i nio 

föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992, Inger Lindell (red) (Stockholm 1994), S. 169-231. 

19 Öberg Jan, Vem kunde latin i medeltidens Sverige? Medeltida skrift- och språkkultur,i nio föreläsningar från ett 

symposium i Stockholm våren 1992, Inger Lindell (red) (Stockholm 1994), S. 213-225. 



13 
 

och skriftspråk. Särskilt Öbergs artikel behandlar språkets betydelse för de olika sfärerna där framförallt 

prästerskapet och högfrälset (alltså samhällets elit) är de som besitter kunskaper i latin. spännvidden i 

vad individen hade tillgång till vad gäller utbildning och kultur inom denna grupp var dock stor. 

om man jämför till exempel en högt bildad biskop som Birger Gregersson och en enkel lantpräst.20 De 

litterära källorna är i princip icke existerande för undersökningens första århundrande (1100-talet) och 

det är först under 1200-talet som vi har källor på att en skriftlig kultur existerade i Sverige. Ett exempel 

på en individ inom frälset som ansetts kunna latin var Birger Jarls bror Lagman Eskil (d. 1227) som var i 

klerklärdom jämngod med goda klerkar21. I Konungastyrelsen från ca 1330 som troligen tillkommit som 

en lärobok för den unge Magnus Eriksson står det att en furste bör kunna; 

Skriva och tyda brev och en mångfald ärenden och räkningar, som de inte kan vara utan när det gäller att 

styra land och allmoge22 

Vissa riddares räkenskaper fördes på latin även om de förmodligen inte är skrivna av frälsemännen själva 

utan av en skrivare. Dessa kunde också vara på folkspråk men med vissa standardfraser på latin. 

Däremot kan man säga att språkkunnighet och skrivkunnande snarare är färdigheter på en skala än att 

kunna eller inte kunna. Till exempel Birgitta Birgersdotter (senare Heliga Birgitta) skall ha studerat latin 

även om hennes uppenbarelser förmodligen översatts av hennes biktfäder. Hon skall dessutom ha haft 

problem att samtala med påven även om detta skulle kunna bero på olika latinuttal, hennes passiva 

latinkunskaper (läsa och skriva) bör ha varit bättre än de aktiva (tal och hörförståelse).23 Denna skillnad i 

språkförståelse har med största sannolikhet funnits även bland de runkunniga, även om vi kan anta att 

den aktiva förmågan har varit bättre än den passiva för de ristningar där folkspråken användes. 

Knirks artikel som rör framförallt Bergenmaterialet pekar på att de som använda runorna till en stor del 

ägnade sig åt kommers (126 av 670), och att 45 av ristningarna var på latin.24 Iakttagelsen är intressant 

då Bergen är det största materialet från ett begränsat geografiskt område och ger en inblick i ett 

vardagligt användande av runorna i kontrast till minnesstenar och i kyrkliga miljöer. Knirks kategoriserar 

                                                           
20 Öberg, 1994, S. 214. 

21 Öberg, 1994, S. 218. 

22 Öberg, 1994, S. 218. 

23 Öberg, 1994, S. 219. 

24 Knirk, 1994, S. 172. 
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materialet i fem kategorier,25 som jag använt och tagit inspiration ifrån när jag utformat mina egna 

kategoriseringar Han tar dessutom upp de så kallade futhark-inskriptionerna och problematiserar dem 

på ett sätt som kommer återkomma under metodkapitlet (1.11). 

Den mesta forskningen om runor har gjorts på äldre ristningar fram till vikingatidens slut (ca 1050 e.v.t) 

och med främst lingvistiska eller arkeologiska frågeställningar. Min utgångspunkt kommer att ligga i vad 

det är texterna kommunicerar och hur det bruket kan sättas in i kontexten av dubbelspråkighet och mot 

den ganska spridda föreställningen att människor i Norden under medeltiden inte kunde läsa eller skriva. 

De flesta verk om runor behandlar medeltida runskrifter i allmänna drag som exempel Runskrifter i 

Sverige26 där endast 17 av 188 sidor ägnas åt de medeltida skrifterna och då enbart sådant som 

återfunnits i kyrklig miljö och som är ristade i sten (och långtifrån alla). Även verket Norwegian runes and 

runic inscriptions27 behandlar medeltida runristningar lika oproportionerligt. Även det nya och väl 

refererade verket Runes. A handbook28 konstaterar att runbruket fortsatte under medeltid och att det 

borde ha upphört tidigare då påverkan av den latinska kulturen borde ha slagit ut runorna, men att 

latinets introducerande verkar ha ökat literacyfrekvensen över lag och även runorna får nya 

användningsområden. Barnes förklarar detta med att runorna och det latinska alfabetet användes av 

olika grupper och i olika sfärer i samhället.29 Detta ger oss ett forskningsfält som dels tar upp de två 

kulturernas olika praktiker i val av skriftsystem, dels väcker frågan om läs- och skrivkunnighet hos 

medeltidsmänniskan. Dessutom visar det på bristen i tidigare forskning där de medeltida runristningarna 

inte undersökts ordentligt för att de har setts som ett döende fenomen utan betydelse istället för en 

aktiv och för många människor relevant del av språkbruket. 

En annan gemensam nämnare är att det är få studier som gjorts med utgångspunkten i literacy-frågor i 

forskningen använder sig av ett historiskt perspektiv. De flesta studierna utgår från ett arkeologiskt eller 

lingvistiskt perspektiv och inte med det kvantitativa materialet som jag gör i denna undersökning. 

Runalfabetet och det latinska alfabetet har betraktats som helt väsensskilda och interaktionen dem i 

                                                           
25 Knirk, 1994, S. 173–174. 

26 Jansson Sven BF, Runiskrifter I Sverige, tredje upplagan, Almqvist och Wiksell Förlag AB (Uppsala 1984). 

27 Spurkland Terje, Norwegian runes and runic inscriptions, The Boydell press, Woodbridge, Translation Betsy van 

der Hoek, (Woodbridge 2005).  

28 Barnes Michael P, Runes, a handbook, The boydell press, (Woodbridge 2012). 

29 Barnes 2012, S. 126. 
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mellan har därför inte undersökts eller lagts något större intresse vid. Detta har gjort att forskningen om 

det latinska alfabetet och runalfabetet delats in i varsitt fack.30 Det närmaste vi kommer är Karin Ertls 

undersökning31 som fokuserar på vilka föremål och i vilka sammanhang det runska latinet förekommer. 

Hennes undersökning tyder på mångskiftande föremålstyper där till exempel trästickor, verktyg, lera, 

skålar, fat, kyrkklockor, olika metaller, dopfuntar osv ingår och att det förekommer både ursprungligen 

och sekundärt. Stilen är epigrafisk med kortare ristningar vilket skiljer dem från de latinska källorna vi har 

och det är framförallt det som gör att runorna fått en epigrafisk stämpel. De texter med det latinska 

alfabetet har därför blivit det som man undersökt när man tidigare har behandlat literacyfrågor i Norden, 

eftersom det finns en litterär kultur bakom alfabetet till skillnad från runalfabetet.32 Detta har bidragit 

till den uppdelningen som gjort att få har forskat på runor ur ett literacy-perspektiv och det är därför vi 

vet lite om övergången mellan runor och det latinska alfabetet. 

Söderberg och Larsson ägnar ett stycke åt denna forskningslucka inom medeltida literacyforskning där de 

konstaterar att; 

Skriftbruket (literacy) i nordisk medeltid är praktiskt taget helt oundersökt. Varken bruket av runskrift 

eller latinsk skrift har varit föremål för några ingående studier ur en literacy-perspektiv, än mindre 

naturligtvis relationerna mellan latinskrift och runskrift, vare sig det gäller strukturell påverkan mellan 

skriftsystemen över tiden eller interaktionen på ett socialt plan.33 

Söderberg och Larsson har presenterat ett flertal modeller för undersökningar inom medeltidsliteracy. 

Bland annat en som berör ett samhälleligt orienterande av språkbytes- och språkbevarandemodell och 

dess implikationer för skriftbyte och skriftbevarande.34 Där ger de en modell för förändring/ bevarande 

på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Denna modell har jag tagit i beaktande när jag har undersökt 

runristningarna och använt som en utgångspunkt när jag har skapat mina kategorier. Jag har dessutom 

utgått från deras modell för läs- och skrivutveckling när jag har gjort bedömningar kring runliteracy. 

Denna modell presenteras i metodkapitlet (1.11). 

                                                           
30 Gustavson, 1994, S. 61–64.  

31 Runen und Latein- Untersuchungen zu den skandinavischen Runeninschriften des Mittelalters in lateinischer 

Sprache (1994) Behandlad här av Gustavsson Helmer (se fotnot 14)  

32 Gustavson, 1994, S. 66–68. 

33 Söderberg och Larsson, 1993, S. 13. 

34 Söderberg och Larsson, 1993, S. 54–55. 
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Jag anser att literacyfrågan är kopplad till den kulturella frågan. Runliteracy har förbisetts i forskningen 

och det finns en brist i diskussionen och den empiriska forskningen kring läs- och skrivkunnighet under 

Nordens medeltid då endast den del som ligger under den latinsk-kristna kulturen har bedömts när man 

diskuterat läs- och skrivkunnighet (även texter baserade på det latinska alfabetet är dåligt undersökta i 

literacyforskning). Detta trots att de båda skriftsystemen samexisterade under flera århundraden. Denna 

lucka kommer jag inte kunna fylla till fullo med denna undersökning men jag hoppas min metod och 

resultat kan ligga till grund för en utveckling inom medeltida literacyforskning genom att behandla 

runornas del inom medeltida skrift och språkkultur. Ett sekundärt syfte med undersökningen är att ge en 

grund från vilken andra kan ta vid. 

På så sätt tjänar denna undersökningen som en utgångspunkt där vi kan jämföra kulturellt inflytande 

(kontakt kontra isolation av kulturella praktiker) och hur samhällen anpassar sig eller motsätter sig till 

det nya. Detta gör undersökningen till en del av en historia som kontinuerligt pågår och inte bara är en 

studie i en enskild händelse. 

1.7 Avgränsningar 

1.7.1 Fyndmaterial 

Mina huvudsakliga databaser är den Samnordiska runtextdatabasen, där alla fynd står registrerade i 

transkriberad form och i normaliserad form. Denna databas används av främst arkeologer och 

språkvetare och är ett samarbetsprojekt som startade 1993 där ristningarna återges i transkriberad och 

normaliserad form samt i engelsk översättning. Det ingår också uppgifter om till exempel tidsperiod, 

fyndområde och lägeskoordinater. Varje ristning identifieras med ett signum (ID-nummer) som kan bestå 

av upp till tre delar. Första delen är en områdesbeteckning som anger varifrån ristningen kommer. För 

svenska ristningar motsvarar detta en landskapsförkortning och för utomnordiska placeringar en 

landsförkortning. Andra delen av signumet består av ett löpnummer eller hänvisning till annan källa där 

ristningen behandlas, till exempel Fv1974;214 står för tidskriften Fornvännen från 1974 sida 214 Tredje 

delen av signumet är ett tecken som anger om ristningen är urnordisk, medeltida eller vikingatida samt 

information om ristningen är försvunnen eller nytolkad. 

Fyndmaterialet från Bergen (ca 1150–1450, de flesta från 1200–1300-talet) finns samlade på 

Nasjonalbiblioteket i en digital databas.35 Anledningen till att jag valt att använda denna databas istället 

                                                           
35 http://www.nb.no/baser/runer/efunnliste.php  

http://www.nb.no/baser/runer/efunnliste.php
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för samnordiska rundatabasen är att den i de flesta fall ger information om föremålen som runorna 

ristats i (material, form, skador, storlek osv), flera fynd finns dessutom på inskannade bilder (av 

varierande kvalité). Detta material återfinns även i samnordiska rundatabasen. Jag har också använt 

databasen Scaldic poetry of the Scandinavian Middle Ages36 där runristningarna finns sorterade efter 

geografiskt område och där ytterligare information om ristningen finns precis som i Nasjonalbibliotekets 

databas.  

De två sistnämnda databaser har använts för att kunna avgöra tolkningar av vissa ristningar. Ett exempel 

är VG261, denna ristning lyder Helgi har jag tolkat det som ett namn (Helge eftersom runan <I> kan stå 

för ljuden /i/och /e/) efter att ha sett att föremålstypen är ett knivskaft och att syftet med ristningen då 

är att markera ägandeskap. Ett annat alternativ är att ordet Helgi skulle betyda beskydda/ vaka över. I 

detta fall, efter lite mer bakgrundsforskning så tittade jag på vart fyndet förvaras. Det förvaras på Lödöse 

museum och det visade sig att museet hade gjort samma tolkning som mig och valt att tolka ristningen 

som ett namn. 

1.7.2 Typografiskt och kronologiskt 

Det är svårt att göra en typografisk och språklig avgränsning av materialet då förändringar som rör dessa 

områden inte är något som sker genom ett gemensamt beslut eller från någon centralmakt. Språken och 

även runalfabetet förändras successivt under hela vikingatiden och medeltiden och vid olika tidpunkter i 

olika områden. Dessutom finns det knappast några tydliga stavningsregler så stavningen av ord varierar 

från ristare till ristare. Detta gör att min avgränsning främst baseras på dateringar av runristningarna. 

Genomgående så har jag inte gjort några egna dateringar utan jag har utgått från de redan existerande 

dateringarna i samnordiska runtextdatabasen. Undersökningen har inget slutår utan jag har inkluderat 

alla ristningar som daterats till medeltiden. Runbruket minskar mot slutet av medeltiden för att i stort 

sätt upphöra helt, men det finns inget slutdatum för detta. Jag har inte hittat några runristningar som 

varit daterade efter år 1500 (det finns senar runfynd men de är få). Därför har jag valt att periodisera 

denna undersökning till åren 1100 till 1500 ungefär.   

  

                                                           
36 http://skaldic.abdn.ac.uk/db.php?if=runic&table=database&view=runic  

http://skaldic.abdn.ac.uk/db.php?if=runic&table=database&view=runic
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1.7.3 Geografiskt 

Denna undersökning begränsas till de nordiska medeltida runfynden, eftersom det är den kulturella 

förändringen av skriftkulturen i detta område undersökningen avser. Till detta kommer det faktum att 

det utomnordiska medeltida runmaterialet är försvinnande litet och därför ser jag det inte som relevant 

för undersökningen. 

I tabellerna har jag valt att presentera materialet under fyra olika geografiska områden; 1) 

Bergenmaterialet, 2) De medeltida svenska landskapen, 3) De medeltida danska landskapen samt 

Färöarna, Grönland, Island, Shetlandsöarna, 4) De norska landskapen utom Bergenmaterialet. 

Anledningen till detta är att jag vill skapa översiktlighet och kunna göra en komparation. I denna 

uppdelningen har jag utgått från den samnordiska runtextdatabasens kategorisering. Det gör att till 

exempel Bohuslän hör till Sverige men inte Skåne, Halland och Blekinge (som ligger under det danska 

materialet). Till det danska materialet räknas även landskapet Slesvig som idag utgör nordligaste 

Tyskland som ett danskt landskap i samnordiska rundatabasen. Det beror på att Slesvig historiskt sätt 

varit danskt och hört ihop med Danmark. Därför har det inkluderats men inte behandlats enskilt. Ett 

alternativ till detta hade varit att dela upp tabellen efter landskap, speciellt eftersom jag valt att fördjupa 

mig i runfynden från Gotland, Bergen och Danmark. Men jag har valt att inte göra detta, eftersom en 

sådan tabell skulle försvåra översiktligheten och bara leda till förvirring då det skulle leda till ett 60-tal 

poster i tabellen där många bara skulle innehålla två till tre fynd. Dessutom är det bara de svenska 

landskapen som redovisas för sig i samnordiska runtextdatabasen medan till exempel det. norska och 

danska material bara är utmärkt som danskt och norskt.  

1.8 Runor 

 

De äldsta fynden i Europa är från perioden 150–200 e.v.t. och är funna i norra Tyskland, men man kan ha 

använt runorna längre. De flesta forskare är överens om att runorna uppkom i kontakt med Romarriket 

och att runorna är baserade på det latinska alfabetet (vissa hävdar även att de skall vara baserade på det 

grekiska alfabetet också). En teori är att man gjort om de latinska tecknen och kompletterat med några 

tecken för de fonem som inte fanns i latinet men i de germanska språken.37 Med kristendomens 

utbredning över de germanska områdena så kom de latinska bokstäverna att ta över och runorna kom 

                                                           
37 Barnes, 2012, S. 9–10.  
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endast att användas i någon större utsträckning i Norden under medeltiden (ca 1050–1520). Ett 

runalfabet utvecklades även i Friesland och på de brittiska öarna men de slutade användas på 800-talet 

respektive 1000-talet.38 Runornas alfabet bör benämnas Futhark (egentligen þuþark) då detta är de sex 

första tecknen i alfabetet/ runraden. I uppsatsen kommer jag dock benämna det som runalfabet då de 

medeltida runorna finns i lite olika uppsättningar som inte stämmer överens med Futhark-raden och för 

att minska förvirring och risk för missförstånd. De ristningar som endast består av runrader kommer att 

benämnas som runrader då dessa fynden är frekventa även under medeltiden. I den mytologiska 

berättelsen om runornas tillkomst offrade Oden sig själv till sig själv och fick då lära sig runorna och dess 

krafter.39 Denna berättelse är viktig att känna till när jag senare kommer föra ett resonemang kring 

runor och magi då den mytologiska bakgrunden till runorna enligt fornskandinavisk religion gör att 

runorna alltid är att betrakta som magiska enligt denna tradition.  

En runa består av en huvudstav och en bistav där man generellt kan säga att huvudstaven går lodrätt och 

bistaven går horisontellt genom eller kopplas ihop med huvudstaven. Det finns olika varianter av 

runalfabeten således finns det tre varianter av den yngre futharken: långkvistade-, kortkvistade- och 

stavlösa runor. Jag kommer inte gå in närmare på skillnaderna mellan dem. I exemplen nedan har jag valt 

de långkvistade Futharkerna då de är tydligast och lättast att skilja från varandra. Syftet med 

undersökningen är heller inte att bedöma runorna typologiskt utan deras kommunikativa och 

innehållsliga funktion. Detta innebär att jag själv inte kategoriserat vad som är en runskrift eller inte utan 

jag har även i detta fall utgått från samnordisk runtextdatabas.  

1.8.1 Den äldre och yngre Futharken 

Den äldre Futharken består av 24 tecken där varje runa motsvarar ett fonem. Varje runa har dessutom 

ett eget namn som ofta kopplas ihop med en magisk användning. 40 Exempelvis heter J-runan jera (år), I-

runan isa (is) och A-runan ansuz (gud). Denna runrad användes under urnordisk tid (ca 275–700) men 

bedöms ha haft en marginell användning i samhället. 

                                                           
38 Barnes, 2012, S. 37–41. 

39 Den poetiska Eddan. Gudasångerna, nyöversättning Alexander Bågenholm, Art och Vulkan förlag, (Stockholm 

2013) vers 138–142, S. 89–91. 

40 Barnes, 2012, S. 17–22. 
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Den äldre Futharken med 24 tecken. 

 

Den yngre Futharken eller den vikingatida Futharken som den ibland omnämns består av 16 tecken vilket 

understiger de 30-talet språkljud som existerade och där flera tecken därför har en dubbelt fonetisk 

mening41, detta innebär att runan för <u> både kan betecknat ljudet för /u/ och /o/, liksom runan <i> kan 

beteckna både /i/ och /e/ osv. Anledningen till detta är oklar, En teori går ut på att det är en förändrad 

design, alltså ett medvetet val då flera av de tecken som försvinner är de mest komplexa i sin 

utformning. Denna teori har sina brister vad gäller språklig utveckling eftersom språket får fler fonem 

men färre tecken. Att ett gemensamt beslut kring denna fråga skulle ha uppnåtts är högst osannolikt i 

Norden under denna tidsperiod. Därför är denna relativt snabba förändring anmärkningsvärd.42 Det är 

den yngre Futharken som man återfinner på de flesta runfynd i Norden, även under medeltiden. 

 

Den yngre Futharken med 16 tecken. 

 

1.8.2 Det medeltida runalfabetet 

Skriftsystemet med den yngre Futharken blev problematisk när Norden blev en del av den latinska 

kultursfären. Man ville skriva kortare meddelanden och texter. Därför har man lagt till punkter eller 

stavar i en runa för att beteckna det andra ljudet. Tecknet för <e> är till exempel en I-runa med en prick i 

mitten (se bilden nedan). I andra fall kortas bistaven av som i fallet med <a> och <ä> där a-runan fått en 

                                                           
41 Palm Rune, Vikingarnas språk 750–1100, andra upplagan, Nordstedts förlag (2010), S. 112–114. 

42 Barnes, 2012, S. 54–59. 
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kort bistav medan æ-runan har en lång. Man kan alltså kortfattat förklara det medeltida runalfabetet 

som en blandning av långkvistade och kortkvistade runor med punkter. Detta är inget alfabet i 

traditionell mening utan en sammanställning av olika varianter som användes under medeltiden. Den 

yngre Futharken är fortfarande den runrad som ristare utgår ifrån och förekommer dessutom i flera 

ristningar. 

 

Det medeltida runalfabetet och tecknens olika varianter. 

1.8.3 Runor som skriftsystem 

Av alla runfynd som man hittills funnit är endast två manuskript, det vill säga de återfinnes på papper 

eller pergament. Den ena (Codex runicus) är en variant av Skånes landskapslag och den andra en 

Mariaberättelse Marias klagan och är båda från åren kring 1300 och har skrifter med det latinska 

alfabetet som förlagor (alltså inga originella texter). Detta gör att vi inte kan undersöka runskrifter så 

som vi kan undersöka andra skrifter under medeltiden i Norden (dock är även det latinska materialet 

fragmentariskt och begränsat i sin omfattning om man jämför med senare epoker). Runorna är ristade i 

antingen sten, trä, ben, skinn/läder eller metall och det gör att vi har en begränsning i det fyndmaterial vi 

idag har tillgängligt. Medan framförallt trä och skinn förmultnar och försvinner så är sten och metall 

beständigare material. Det ger oss en skev fördelning av det ursprungliga materialet. Anledningen till att 

så många runfynd i trä bevarats från Bergen är att Jorden där är syrefattig vilket gör att organiskt 

material bevaras i större utsträckning än på andra platser i Norden. Ett flertal kvarter brann ned år 1955 

och man fick då möjlighet att gräva ut de medeltida delarna av staden, vilket är mycket ovanligt och 

kanske den främsta orsaken till att just Bergenmaterialet är med god marginal det fyndrikaste materialet 

vi har från en plats. Man har också hittat ett 100-tal lösfynd vid utgrävningarna i Sigtuna men de går inte 

att jämföra med Bergenmaterialet i omfång eller möjligheten att studera kontinuitet eftersom Bergen är 

en betydelsefull stad under längre tid än Sigtuna. 

Ett annat problem för runforskare är det begränsade utrymmet som en sticka, pinne, planka, sten, klocka 

eller ett ben tillåter. Detta gör att de texter som är tillgängliga är korta och oftast begränsade till 
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ristarens värld, både geografiskt och tankemässigt vilket ger oss information som kretsar kring ristarens 

sociala praktiker (minnesristningar, berättelser, trolldom, märkningar osv) även om vi på sin höjd endast 

känner till namnet. Den exakta meningen förblir i många fall okänd men det ger oss tillräckligt med 

material för att vi skall kunna se tendenser och hur spridda vissa typer av ristningar var och vad de 

handlade om. För undersökningens del så innebär det att jag behöver ta hänsyn till det begränsade 

material som ristaren hade tillgång till. Man skall ha klart för sig att det under inga omständigheter är 

frågan om en litterär kultur men för den sakens skull så betyder inte det en total avsaknad av text, utan 

den existerar under andra förutsättningar. 

1.9 Den medeltida svenskan 

 

Under denna rubrik kommer jag kort gå igenom de största språkliga olikheterna i den medeltida 

svenskan jämfört med den moderna svenskan. Detta för att underlätta för läsaren att tolka de 

runristningar jag hänvisar till men också för att belysa vissa metodologiska problem vid analysen av de 

olika runristningarna. Även om kapitlet heter den medeltida svenskan så är de övriga nordiska språken så 

pass lika och följer ungefär samma språkliga regler. I tveksamma fall har jag tagit del av andras 

översättningar. 

I den medeltida svenskan fanns det fyra kasus; nominativ, ackusativobjekt (direkt objekt), dativobjekt 

(indirekt objekt) och genitiv jämfört med moderna svenskan som egentligen bara har genitivet kvar. 

Detta innebär att språket ser lite annorlunda ut då ord kan ha ackusativ och dativböjning beroende på 

deras syntaktiska roll i en fras. Dessutom kan dessa kasusmarkeringar ha rent semantiska funktioner som 

modern svenska utrycker med prepositioner. Till exempel så används ackusativform för att ange riktning 

(gå in i skogen) medan dativ skulle indikera att man går runt i skogen. Ackusativ används där modern 

svenska bland annat har hjälpverben om, i, på och för, medan dativen styrs av hjälpverben till, från, med, 

av. Alltså använder den medeltida svenskan ändelser istället för hjälpverb och prepositioner i flera fall.43 

Den medeltida svenskan har dessutom tre genus; maskulinum, femininum och neutrum (modern 

svenska har neutrum och utrum). I den medeltida svenskan har substantiven ett av dessa tre genus och 

följer de olika böjelseformerna för detta. Dessutom rättar sig adjektiv efter substantivets genus och böjs 

                                                           
43 Pettersson Gertrud, Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande, 

Studentlitteratur (Pozkal 2013), S. 113–115. 
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därför efter detta.44 Bestämd form i den medeltida svenskan utgörs av en ändelse, till exempel blir den 

hästen hästhin (hästen den) men det finns tre olika konstruktioner där framförställt attribut 

förekommer; typ A þän gamli man. Typ B þän gamli mannin och typ C gamli mannin.45 

Även ordföljden kan se lite annorlunda ut. Ordföljden i den medeltida svenskan var lite friare än i den 

moderna svenskan som följd av att ändelserna på orden avgjorde syftningen (till exempel vem som får 

och vem som ger något, mottagaren har en dativböjning till exempel). Detta gör att man i modern 

svenska vill sätta in flera hjälpverb. Även genitivattribut kunde skilja sig där possessiva pronomen sattes 

efter huvudordet (till exempel hästen hans). Negationer kom ofta efter verbet i fraserna och i flera fall 

strävar man efter en att ha objektet före det finita verbet i en sats.46 

Den medeltida svenskan hade till skillnad från modern svenska inga nedskrivna stavningsregler utan 

stavningen låg närmare talspråket. Detta innebär inte att man fick stava som man ville utan det finns en 

grund att det skall vara kommunikativt, och även om variationerna kan vara många så är de fortfarande 

konsekventa när det kommer till läsbarhet. Detta gör att ord som till exempel dyura (djuren) stavas så 

för att det helt enkelt låg skrivaren närmast till hands. I många fall så stavas ord i den medeltida svenskan 

med <i> eller <y> där man i modern svenska stavar med <j>. Andra exempel på förändringar i stavning är 

att <v> kan vara /u/ och <f> kan beteckna ljudet /v/, även <w> som i diæffwllin (djävulen). Ett annat 

exempel är aff (av) där <f> i detta fall blir /v/ i modern svenska. Ord som i modern svenska är så kallade 

ske-ljud till exempel själen och sjö som i fornsvenska blir siæälin eller siö har en sådan stavning för att 

det faktiskt uttalades /si/ och inte /ske/. Många ske-ljud kommer in i språket senare och det är först då 

uttalet förändras men stavningen blev kvar. 

 

Ett annat tecken som fanns under äldre den medeltida svenskan men som senare försvann är <þ> som 

då står för /th/ eller /dh/ beroende på om det är tonande eller inte. Andra skillnader är att <q> används 

på ord som i modern svenska stavas med <k> till exempel qwinnone (kvinnorna). Även den medeltida 

svenskans <c> skrivs i modern svenska med <k> till exempel oc (och), fruct (frukt). Tecknet <z> skrivs i 

den medeltida svenskan för uttalet /et/ och /ed/ som i till exempel thz (det) och mz (med), detta har att 

                                                           
44 Pettersson, 2013, S. 98–107. 

45 Pettersson, 2013, S. 115–117. 

46 Pettersson, 2013, S.119–123. 
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göra med att <z> inom paleografin används som förkortning för just et-ljudet (även inom latinet). Det 

underlättar också förståelsen att ha i minnet att i den medeltida svenskan kan vissa ord som vi skriver 

ihop vara två ord till exempel gudi lik (gudalik). 

 

1.10 Teoretiska perspektiv 

1.10.1 Fairclough och synen på text. 

Faircloughs teoretiska utgångspunkt kommer att användas som en förutsättning i min diskussion kring 

runliteracy och frågeställningen som rör läs- och skrivkunnighet och skall inte kopplas ihop med metod 

delen eller de frågeställningar som rör den kulturella förändringen. Faircloughs kritiska diskursteori (CDA) 

ser texter som en social praktik. Av relevans för min undersökning är den makrosociologiska analysen av 

social praktik som i sin tur bygger på Foucaults diskursteori, vilken dock inte innehåller någon metodologi 

för analys av specifika texter. Det som gör att jag ändå väljer Faircloughs CDA, som en teoretisk 

utgångspunkt trots att den i första hand är en metod för textanalys som kräver stor kunskap om texten 

och dess författare, är att han betonar diskursens bidragande till sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskap och betydelsesystem samtidigt som texten lyfts från att bara vara en text till att innefatta 

en diskursiv och social praktik.47 Störst fokus kommer läggas på hans tredimensionella modell som 

förutom relationen text, diskursiva praktiker och sociala praktiker tar upp frågan om text och 

textkonsumtion (i mitt fall ristningar och dessa mottagare i en runliteracydiskussion). Därför blir 

förutsättningarna i Faircloughs CDA metod relevant som en teoretisk utgångspunkt i min analys av 

runmaterialet ur en runliteracyaspekt där jag kan analysera syftet med en text och de teoretiska 

konsumenterna av texten. 

 

                                                           
 

 

 

 

47 Winther Jörgensen Marianne & Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur (2015), S. 

70–75. 
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Faircloughs tredimensionella modell över textens förhållande till sociala och diskursiva praktiker 

Detta innebär att jag ser runtexter som en del av en större rörelse bortom de enskilda texterna och att 

praktiken att fortsätta att använda runor under hela medeltiden är ett val oavsett om det sker aktivt eller 

passivt, som får konsekvenser inom det medeltida samhället. De texter och monument som skrivs med 

runor men använder sig av det latinska språket måste förstås i en kontext där det religiösa språket är 

latinet och även om den enskilda individen inte kunde latin så hade språket ändå en religiöst symbolisk 

mening. Dessutom är runbruket en del av en social praktik vilket gör den tredimensionella bilden 

relevant för att lättare förstå relationen mellan människor, text och den kontext de verkar i. 

Detta är min allmänna utgångspunkt när jag undersöker texterna och för att kunna svara på min andra 

frågeställning, framförallt den diskussion om läs- och skrivkunnighet som jag vill föra fram. Det kan 

uppfattas som att denna del av undersökningen inte hänger ihop med den kulturellt inriktade delen. 

Men jag menar att den kulturella delen hänger ihop med runliteracy delen och även om frågorna 

behandlas separat i frågeställningarna så kommer min slutsats att koppla ihop de båda delarna.   

 

  

 

    

     

     

     

     

      

Social praktik   

 

 

 

Diskursiv praktik 

Text 
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1.10.2 Kulturell teori 

När man skall göra en studie och använda sig av kulturell teori så bör man definiera vad en kultur är? Hur 

definieras en kultur och vad skiljer kulturer från varandra? Inom kulturell teori brukar man tala om tre 

utvecklingsfaser av vad en kultur är; 

The first one is the development of an individual or a group intellectual, spiritual and aesthetic; the 

second is the capturing of intellectual and spiritual activities; the third one is to designate a way of life, 

activities, beliefs and customs of a people, group, society or an individual.48 

I likhet med rådande forskning inom kulturell teori är det den tredje definitionen jag använder mig av för 

att förklara vilken typ av kulturell förändring som äger rum under medeltiden i de nordiska länderna. För 

att ytterligare precisera så är det den socialantropologisk kulturforskning jag utgått ifrån där kulturen är 

knuten till en viss miljö, tid och plats. Detta innebär att jag måste förhålla mig till den plats (Norden 

under medeltiden) och den kontext (runristningar) som utrycker/ kommunicerar ett kulturellt fenomen (I 

mitt fall latin-kristen eller germansk). 

I denna undersökning kommer förändringen röra skriftspråk (även literacy) och religion, detta innebär 

att runskrifterna kommer kategoriseras efter innehåll och på så sätt få fram vad det var man skrev om 

och vilka religiösa och kulturella utryck som ristningarna fångar. Det teoretiskt svåra har varit att 

frikoppla kulturen från religionen och att begreppet kultur i många vetenskapliga sammanhang är allt för 

mångfacetterad. Clifford Geertz utvecklar detta med att definiera kultur som; 

In any case, the culture concepts to which I adhere has neither multiple referents nor, so far as I can see, 

any unusual ambiguity: it denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, 

a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, 

perpetuate, and develop their knowledge about attitudes towards life.49 

Den latinsk-kristna kulturen skiljer sig från den germanska dels i att den är baserad på det skrivna ordet 

medan den germanska är en oral kultur samt att de inte delar symbolik eller attityd till livet och 

samhället. Den germanska kulturen har sina egna symboler, sin egen samhällsstruktur och det för 

                                                           
48 Raymond Williams, citerat från Smith and Riley Cultural theory an introduction second edition, Blackwell 

publishing (2009), S. 2.  

49 Geertz Clifford, The interpretation of cultures, FontanaPress (London 1993), S. 89. 
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undersökningen relevanta, sitt egen skriftsystem och sätt att använda det på. I den meningen är det två 

olika system som konkurrerar med varandra i Norden under vikingatidens slut och medeltidens början.  

Geertz kritiserar flera olika vetenskapliga inriktningar för att koppla ihop religion med kultur och på så 

sätt göra kulturella studier till studier om religionsutövning. Med utgångspunkt i hans syn på kultur så är 

det möjligt att två kulturella system kan samexistera och påverka varandra på olika sätt. Självklart kan 

begreppet kultur inte helt frikopplas från religion under denna epok men det utesluter inte ett kulturellt 

utbyte i tankar, praktiker, och estetik och som i mitt fall skriftsystem. Geertz utvecklar sina tankar och 

jämför kulturella system med ett ramverk (models) som sätter upp förutsättningarna för människor att 

verka båda för och emot, och skiljer sig därmed mot religiösa system som ger en redan förutbestämd 

verklighet.50 

I grunden handlar det om att kultur kan ses som ett nät av tolkningsbara tecken och symboler. Dessa kan 

vara både text och bilder likväl som religiösa symboler eller kroppsspråk och sociala praktiker. Denna 

undersökning kommer fokusera på texter skrivna med runor och deras kulturella innebörder. Dessutom 

är valet att använda runorna en kulturell yttring oavsett om det skett genom ett val av ristaren eller om 

valet av skriftspråk skett passivt (ristaren har helt enkelt inte haft tillgång att lära sig latinskrift). 

Geertz var en av de första inom kulturvetenskap som var verksam inom a new cultural history. Denna 

förändring av synen på kulturer kom att leda till ett mer flexibelt och integrerande sätt att studera 

kulturer på. Där tidigare forskare såg kulturer som statiska och antingen dominerade andra eller blev 

dominerade av någon så kom a new cultural history att se kulturer som påverkningsbara åt båda hållen 

och i längden påverkar varandra så till den grad att de förändras i grunden eller skapar nya kulturer. 

Denna teori är intressant då det redan är fastställt att runor och de latinska alfabeten samexisterade 

under lång tid. Som utgångspunkt för latinsk-kristet kulturutbyte i Norden brukar år 823 anges som en 

startpunkt i detta kulturella utbyte då påven Paschalis I utsände ärkebiskop Edo av Reims att predika 

kristendomen i norden. Detta är första gången vi genom skriftliga källor vet att ett kulturellt utbyte ägt 

rum men det kulturella utbytet har med mycket stor sannolikhet skett tidigare. Men finns det spår av 

detta skifte i runmaterialet? Går det att tydligt se en kultur dominera en annan eller kommer vi se ett 

inflytande av den ena kulturen på den andra? 

                                                           
50 Geertz, 1993, S. 92-100. 
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Det är värt att poängtera att det inte bara var influenser från den latin-kristna världen som påverkade de 

nordiska länderna. Fram till slutet på 1000-talet hade folk från det som idag är östra Sverige starka 

kontaktnät längst med Östeuropas floder ända ner till dagens Ukraina och Ryssland. Denna kontakt göra 

att det finns flera fynd både i Birka och i de delarna som utgjorde Kievriket där man tydligt kan se att 

kulturerna har blandats. Dessa kontakter kom att brytas under 1000-talet för att i stort sätt upphöra vid 

1100-talets början. Handel med Ryssland och områdena i södra Östersjön förekom under hela 

medeltiden men det kom inte att få någon större kulturell påverkan och därför har jag valt att inte ta 

med dessa i undersökningen. 

Geertz teori har inte varit fri från kritik, men istället för att förkasta har kritiken snarare bidragit till att 

utveckla metoden och komplettera de delar som tidigare varit otillräckliga. Kulturhistorikern Lynn Hunt 

har riktat kritik mot att strukturerna i kulturer i Geertz modell har en alltför rationell och översiktlig ram. 

Hon skriver The urge to see order and mening obscures the excistence of conflict and struggle51 Hunt 

argumenterar för att det inom samma kultur kan förekomma variationer och att dessa lätt blir osynliga 

om vi behandlar och ser kulturer som övergripande och statiska. Detta blir synnerligen relevant när vi 

skall försöka studera germansk kultur och fornskandinavisk religion som inte var enhetlig, Den var ingen 

kultur som beskrev sig själv och det var ingen skriftreligion; den saknade heliga skrifter och lämnade inga 

beskrivningar om sig själv eller dess föreställningsvärld, riter eller kulter.52 Genom att studera 

runskrifterna utifrån deras kulturyttringar istället för att utgå från dem som ett utryck för en kultur, kan 

vi bättre förstå och se enskilda människors diskursiva och sociala praktiker. Genom att studera vad de 

ristar och på vilket språk de väljer att rista kan vi bättre förstå ristarens plats i den kulturella 

förändringen som vi vet äger rum. Men vi vet inte hur den ägde rum. Samtidigt som vi kan få ett material 

som gör att vi kan säga något om den övergripande förändringen i övergången från ett skriftsystem till 

ett annat. Detta utan att marginalisera eller ignorera enskilda kulturella yttringar. 

Barbro Söderberg och Inger Larsson har gjort en modell med grunden i kulturkontakt- och 

kulturisolationsteori för runornas spridning som utgår från kulturens kontakt med andra kulturer i frågan 

om språkbevarande och språkdöd. Kontakt leder till interferens och konvergens medan isolation leder till 

separation och divergens. Teorins grund är att på en geografisk nivå kan en kultur ha kontakt med andra 

eller isolera sig, på en social nivå kan den vara asymmetrisk eller symmetrisk, på en skrift/ språknivå 

                                                           
51 Hunt Lynn,” Introduction: History, Culture, and Text” The new cultural history, red. Lynn Hunt (California 1997), 

S. 12-13.   

52 Lindkvist och Sjöberg, 2009, S. 69. 
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konkurrerande eller isolerande (och då ofta ta fasta på det unika i sin egna kultur och språk) och på en 

skriftspråksnivå ha hög eller låg status (och därav också producera olika mängder text). De första 

attributen leder generellt sätt till att språket bevaras och det andra att språket dör ut.53 

Söderström och Larsson pekar på att utvecklingen i Norden är både divergent och konvergent då det dels 

är stora geografiska avstånd inom det geografiska området och i och med vikingatågen kom den 

vikingatida kulturen att dominera och toppas av en renässans för det inhemska skriftsystemet (runorna) 

under 1000-talet i Svealand i och med runstenarna. Under medeltiden kom kontakten mellan den 

världsliga och den kyrkliga makten att vara mer symmetrisk än asymmetrisk vilket leder till att det bara 

är ett område där det latinska alfabetet kom att bli helt dominerande: den kyrkliga bokskriften.54 Denna 

modell visar beröringspunkter med teorier om språkdöd och språkbevarande men säger inget hur den 

processen går till. Min undersökning kommer visa hur den processen yttrar sig i runmaterialets kulturella 

innehåll. 

Söderberg och Larssons modell för kulturkontakt och kulturisolering blir relevant då den ger svar på hur 

kulturer förhåller sig till varandra, utvecklas och hur en kultur till slut dominerar den andra för att sedan 

helt ta över. Det är också intressant att studera ett samhälle som är så tydligt uppdelat i två kulturer där 

man inte ens delar skriftspråk och se hur detta yttrade sig praktiskt för de människor som aktivt valde 

eller var placerade i den ena kulturen eller den andra. Även ur ett modernt perspektiv är det intressant 

att studera då vi lättare kan förstå västvärlden kulturella inflytande på till exempel mellanöstern och 

Asien där många samhällen har dels en eller fler lokala kulturer och samtidigt har ett stort västerländskt 

inflytande till den grad att de flesta människor kan läsa och skriva både med det lokala skriftsystemet och 

det latinska. 

1.11 Metod 

 

Genom att analysera fynden syntaktiskt och innehållsmässigt efter rådande språkliga regler och 

transparenta kategorier så är min förhoppning att kunna säga något om både literacy, alltså ristningens 

kommunikativa egenskaper och vilka som kunde förstå dem. Det handlar dels om ristningens fysiska 

placering (offentlig miljö/ privat miljö, i kyrkorummet, föremålstyp osv) och dels om relationen mellan 

                                                           
53 Söderberg och Larsson, 1993, S. 49. 

54 Söderberg och Larsson, 1993, S. 46–50. 
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producent och konsument av ristningen (texten för att återknyta till Fairclough). Dessutom vill jag 

undersöka vad man skrev om med syfte att kunna spåra de kulturella avtryck runorna representerar och 

kommunicerar. Detta innebär att kategorierna kristet innehåll, fornskandinaviskt innehåll, Ristningar på 

latin och runrad är inriktade för att undersöka min frågeställning med kulturell inriktning och de övriga är 

inriktade på att möjliggöra en diskussion kring begreppet runliteracy. 

Detta kan innebära att en ristning kan hamna i flera kategorier då de både kan vara kristna, på latin och 

innehålla en fullständig mening på fornspråk. 

Mycket av detta material är så kallade vardagsföremål (skålar, knivar, märklappar, bomärken, runpinnar 

osv) och ristarna är så gott som alltid okända eller endast kända till namn. Vi vet inte vilka de var, hur de 

tänkte eller vad de hade för syfte med sin ristning, men jag kommer att föra en diskussion kring syften 

och vilka de som var de tänkta mottagarna i analysdelen. Syftet med denna metod är alltså inte att få 

fram enskilda händelser eller personer utan att se de övergripande trenderna i runristningarnas innehåll 

vad gäller kulturella utryck och dess mottagare. 

I detta metodiska arbete har jag använt mig av rådande regler för språklig uppbyggnad55 och tagit hjälp 

av boken Svenska språket under sjuhundra år56, samt Fornsvensk lexikalisk databas57. Fornsvensk 

lexikalisk databas är en databas över den medeltida svenskans ordförråd. Trots att denna databas endast 

behandlar manuskript med de latinska bokstäverna har den ändå varit användbar då man slår upp ord i 

dess grundform. 

Då språken under medeltiden fortfarande var så pass lika även om man gjort en uppdelning i fornväst- 

och fornöstnordiska så har jag inte använt någon annan hjälp när jag gått igenom de västnordiska 

ristningarna då några språkliga oklarheter inte uppstod vid undersökningen med denna metod som blivit 

relevant för undersökningens syfte. 

Resultatet kommer att presenteras som tre tabeller där den ena fokuserar på det kulturella, den andra 

på runliteracy och en tredje del som visar hur de olika temana förehåller sig i varje geografiskt område. 

Detta för att tydligt behandla mina frågeställningar utifrån dessa två områden. Båda tabellerna har gjorts 

med hänsyn till materialets begränsningar och kommer presenteras med följande fyra geografiska 

                                                           
55 Rosenqvist Håkan Syntaxboken, Svensk satslära i teori och praktik, Natur och kultur (2012) 

56 Petterson, 2013. (Se not 41) 

57 https://spraakbanken.gu.se/fsvldb/  

https://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
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områden 1. Bergenmaterialet 2. De medeltida svenska landskapen 3. De medeltida danska landskapen 

samt Island, Grönland och Färöarna 4. De medeltida norska landskapen. Detta för att det är så de har 

registrerats i nordisk runtextdatabas. I de svenska landskapen ingår de nuvarande svenska landskapen 

minus Skåne, Blekinge och Halland då dessa under medeltiden tillhörde Danmark. Däremot räknas 

Bohuslän till Sverige och inte Norge i nordisk runtextdatabas och därför så är Bohuslän inräknat i Sverige. 

 

1.11.1 Presentation och förklaring till de olika kategorierna. 

De poster som är tomma i samnordiska runtextdatabasen (de med koder men utan innehåll) har inte 

kategoriserats utan bara lämnats. De olika kategorierna har delats upp efter vilka frågeställningar de 

främst är till för att besvara. De kategorier som har en kulturell inriktning kommer hjälpa mig svara på 

frågeställning 1 och 3 medan de kategorier som har en runliteracy inriktning kommer hjälpa mig att 

besvara frågeställning 2. 

1.11.2 De kategorier som har en kulturell inriktning 

Kristet innehåll (Jesus, gud, Ave Maria, helgon, Pater noster, osv) är de ristningar som har ett kristet 

innehåll, antingen att den som tyder runorna uppmanas be till något helgon eller att gud skall vaka över/ 

skydda den dödas själ. Vissa ristningar radar upp namn på ett par helgon, oftast Johannes, Matteus, 

Petrus, Lukas, Benedictus och har då tolkats som kristna. I denna kategorin har inte ristningar som bara 

uppmanat läsaren att be tagits med om de inte specificerar till vem man skall be till. Dessa ristningar 

finns då bara i kategorin ”Fullständiga meningar”. 

Ristningar helt eller delvis på latin är de ristningar där hela eller delar av ristningen är på latin, den kan 

alltså inledas med en vanlig text på folkspråk och sedan ha en rad på latin (ofta med kristet budskap som 

gracia plena, pater noster, domine osv). 

Fornskandinaviskt innehåll är de ristningar som innehåller referenser till gudar och karaktärer ur asatron 

så som valkyrior, Tor, Asar, Garm, Oden osv. Däremot så är inte þurs det vill säga jätte/ troll med i denna 

kategori då tron på sådana väsen inte upphörde med kristendomens införande och därför inte typiska 

för fornskandinavisk religion eller germansk kultur. I denna kategori ingår inte heller de ristningar som 

refererar till botrunor eller skyddsrunor då dessa inte heller med säkerhet kan kopplas till de 

fornskandinaviska gudarnas krafter. 
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Runrad är de ristningar som innehåller en fullständig runrad (fuþork hnias tbmlR) eller delar utav den, 

samt de ristningar där runorna bildar det latinska alfabetet. Denna kategori kan tyckas otydlig i och med 

att det är oklart hur stor del av runraden som måste vara ristad för att räknas till denna kategori. Detta är 

ett problem som bland annat James E. Knirk tar upp i sin artikel där vissa forskare tolkar en enskild F-

runan som en symbol för futharken.58 I denna undersökning har jag valt att tolka de ristningar som minst 

innehåller fuþ-runorna som runrader. Vilken runrad det gäller kommer framgå i presentationen av 

undersökningen (om den är uppställd som en futhark eller abc…) Som jag skrivit tidigare under rubriken 

runor så finns det fler varianter av detta alfabet och jag har inte gjort någon skillnad på till exempel 

långkvistade och kortkvistade runor. Ett annat problem med denna kategori är att bedöma dess 

kulturella tillhörighet och om dess funktion varit magisk eller om det skall tolkas som skrivövningar. Jag 

har valt att inte tolka runraden som magisk i denna undersökning men valt att ha med den som egen 

kategori för att den är så pass vanlig i runfyndsmaterialet. 

 

1.11.3 De kategorier som har en runliteracy inriktning. 

Fullständig mening är de meningar som innehåller ett subjekt och ett predikat och är skrivna på 

folkspråk. Anledningen till detta är att det var en begränsad del av befolkningen som kunde latin och för 

runliteracy frågan är denna indelning bättre. Det skall också tilläggas att mina egna latinkunskaper är 

begränsade och att jag har valt att använda de runristningar som är skrivna på latin enbart i min 

frågeställning som berör kulturell förändring. 

Detta innebär att vissa ristningar är korta som ”namn äger mig” eller þÓRBERGR RÄIST, andra består av 

kortare berättelser, minnesristningar, önskningar och trollformler. Metodmässigt har jag placerat vissa 

ristningar här som saknar normalisering men där det går att tolka ristningen så pass bra att man kan 

identifiera ett subjekt och ett predikat och dessutom innehålla något kommunikativt som varit relevant 

för undersökningen till exempel att identifiera kristna eller fornskandinaviska nyckelord (sankt, Jesu, gud, 

as osv). 

Ej fullständiga meningar, enskilda ord eller Skadat fyndmaterial är de fynd där föremålet är skadat och 

därför går det ej att ge en tolkning av meningen alternativt att fyndet består av enskilda ord som inte har 

något textuellt eller syntaktiskt värde. Exempel på det är till exempel ristning DR EM85;439C som bara 

                                                           
58 Knirk, 1994, S. 174–177. 
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lyder tegelstein. I de fall bild saknas så har jag tolkat avbrutna ord som att materialet är så pass skadat 

att runan inte kan tolkas. Markeringen ”…” och ”---” i databasernas normaliseringar har tolkats som att 

runor saknas på grund av en skada på fyndmaterialet. 

Icke meningsgivande texter kan vara antingen delar av en mening som inte ger något kommunikativt 

värde eller som exemplet B022 där det kommer sex konsonanter efter varandra YKMARTMLFMUNMF 

och kan därför inte vara en text som kan ge oss någon mening för denna undersökning. Det skulle 

däremot kunna vara ett chiffer, en övningsristning, en magisk förkortning eller liknande. Dessa är 

exempel på den symboliska användningen som jag tagit upp tidigare, men så länge vi inte vet dess 

innebörd så har jag valt att inte kategorisera dem under trolldom. 

Fynd med runtecken utan normaliserad tolkning är de där det finns utrymme för en kommunikativ text 

men att den inte fått en tolkning eller att tolkningen är för svår att tyda trots att de enskilda runorna kan 

förstås. 

Enskilda runor (1–3 stycken utan mening). Även runliknande tecken. I denna kategori ingår de runfynd 

där det bara finns ett fåtal runor på ett helt material. Det finns lite olika spekulationer kring hur dessa 

enskilda runor skall tolkas. Några menar att det är initialer och att det är en form av ägandebeteckning, 

denna teori understöds av att en del av dessa fynd är registrerade som märklappar (av trä). En annan 

teori går ut på att man märker föremål för att skydda dem, den teorin stöds av att runorna tillskrivs 

magiska egenskaper men frågan är hur mycket av det som lever kvar och om det används på detta sätt. I 

kategorin inkluderas också det som är registrerat som bomärken. Detta skulle också kunna falla under 

det symboliska användandet av runorna, men eftersom meningarna går isär har de fått en egen kategori 

som får problematiseras i undersökningsdelen. 

Endast namn i denna kategori har jag tagit hjälp av Institutionen för språk och folkminnens databas för 

medeltida personnamn59 i de fall jag varit osäker. Även namn som Maria och Benedikt som skulle kunna 

tolkas som kristna helgon har placerats här då de står utan någon annan religiös innebörd. Undantagen 

blir alltså om det står sankt, jungfru, helige eller dylikt framför. I fall där flera helgonnamn eller 

apostelnamn står uppradade så har jag kategoriserat det som en ristning med kristet innehåll. Till denna 

                                                           
59http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-personnamn/smp---natutgava-

och-fullstandigt-register.html   

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-personnamn/smp---natutgava-och-fullstandigt-register.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-personnamn/smp---natutgava-och-fullstandigt-register.html
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kategori faller också de ristningar som innehåller ett namn + á (som i fornvästnordiskans verb för äger) 

samt endast namn + en runrad. 

Anledningen till att runristningar som inte har gett någon kommunikativ eller kontextuell mening har fått 

tre kategorier (ej fullständiga meningar/ enskilda ord eller skadat fyndmaterial, Icke meningsgivande och 

fynd med runtecken utan normaliserad tolkning) är att jag vill ge en djupare förståelse för det materialet 

som runristningarna utgör. Dessutom vill jag i min diskussion om runliteracy föra fram kategorierna ”icke 

meningsgivande” och ”fynd med runtecken utan normaliserad tolkning” för att kunna ställa det 

materialet mot det som är meningsgivande och visa på runornas olika roller dels det kommunikativa och 

dels det symboliska bruket (se 1.11.7 Runor och magi). 

 

1.11.4 Kategoriernas syfte i förhållande till undersökningen 

Utifrån de kategorier jag har valt kommer jag få fram ett resultat som antingen visar på att 1. Runorna 

hör ihop med det fornskandinaviska och äldre germanska kulturen och bruket av runor kan därför 

betraktas som ett sorts motstånd mot den latinsk-kristna kulturen 2. Runorna hör inte ihop med någon 

av kulturerna mer än den andra, utan materialet består av lika delar fornskandinaviska som kristet 

material eller 3. Runorna har upptagits och accepterats i den kristna kulturen och blivit en del av ett 

kristet samhälle. Oavsett utgång kan vi beskriva runornas roll i ett kulturellt sammanhang där de 

antingen är starkt knuten till den germanska kulturen och försvinner successivt med den eller assimileras 

in i den nya latinsk-kristna kulturen. 

Vid utfall 1. Kommer de fornskandinaviska skrifterna att dominera och ”kristet innehåll” kommer endast 

att innehålla enstaka ristningar. Vid utfall 2 Kan man se runorna både som ett motstånd och en 

assimilering där runornas roll försvagas av assimileringen och därefter trängs undan av det latinska 

alfabetet. Detta skulle ge en lika fördelning i mina kategorier ”kristet innehåll”, ”ristning på latin” och ” 

förkristet innehåll”. Blir det utfall 3 Har runorna assimilerats in i den kristna kulturen och kommer med 

tiden trängas undan av det latinska alfabetet. Vid detta resultat kommer kategorin ”kristet innehåll”, 

”ristningar på latin” att dominera och ”förkristet innehåll” endast innehålla enstaka ristningar. 

Runradens betydelse kommer att bli kontextuell. Runraden har germanska rötter men om runorna 

assimileras in i den nya kulturen så borde runraderna förekomma även i kristna sammanhang. Oavsett 

utfall så kommer jag att kunna besvara min första frågeställning. 
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De andra kategoriernas syfte är att ge ett tillräckligt material för att kunna föra en diskussion om 

runliteracy och teman för de medeltida runskrifterna. Om det är det symboliska användandet som 

dominerar eller är återkommande så kan vi dra slutsatsen att runornas roll som bärare av det magiska 

blev det dominerande i den nya kulturen medan en kommunikativ användning skulle innebära en 

assimilering in i den nya kulturen. Den symboliska och de icke meningsgivande ristningarna kommer inte 

behandlas separat då skillnaden många gånger kan vara mycket liten, jag kommer att exemplifiera 

symboliskt bruk och ristningar som helt enkelt inte ger oss någon mening eller är mångtydiga. 

I delen som berör frågeställningen om runliteracy kommer ristningarnas innehåll och deras fysiska 

position och ristningens syfte att vara en del av argumenteringen. Här är det alltså inte frågan om en 

kvantitativ undersökning utan ett resonemang kring ristningarnas sociala praktik och kommunikativa 

funktion där skriftens funktion står i fokus och där hänsyn kommer tas till var den är funnen, på vilket 

material är den ristad och vad kan syftet vara med detta. 

 

1.11.5 Läs- och skrivkunnighet 

Hur många som kunde läsa och skriva under medeltiden är en svår fråga att besvara med rådande 

forskningsläge. För att kunna föra ett resonemang kring runliteracy så måste vi för det första definiera 

vad som skall uppnås för att en person skall anses vara läs- och skrivkunnig. Räcker det med att kunna 

tyda och känna igen ord eller skall man ha ett flyt i läsningen? Barbro Söderberg och Inger Larsson har 

genom en tabell i 7 olika stadier gjort en uppställning över olika grader av läs- och skrivkunnighet.60 

Denna tabell kommer att fungera som en utgångspunkt när jag senare kommer att föra en diskussion 

kring runliteracy. Jag kommer då referera till de olika stadierna i tabellen när jag går igenom exempel ur 

runmaterialet. Tabellen återges här i lätt modifierad form för att bättre passa mina begrepp. Jag har bytt 

ut steg 2 som i originaltabellen betecknades ”magisk” detta för att undvika missförstånd med min 

användning av magi som ett symboliskt användande av skrift, även om de två på flera punkter skulle 

kunna gå ihop. 

  

                                                           
60 Söderberg och Larsson, S. 72–73. 
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Tabell 1. De olika stadierna av läs- och skrivkunnighet. 

 Skriva Stadium Läsa 

Stadie 1 Hittar på bokstäver, 

låtsas skriva varvid fler 

och fler riktiga 

bokstäver tillkommer 

Klotter 

Inser skillnad mellan 

skrift och annan bild 

Kan ”läsa” 

obegripliga tecken 

och väntar sig att 

andra kan göra det 

Stadie 2 Skriver initialer och 

namn (holofraser) 

Verklighetsförankring 

Antar samband mellan 

skrift och verklighet; 

skrift=sann, söker därför 

likhet mellan bokstäver 

och ting 

Känner igen 

isolerade ord och 

bokstäver (mest 

namn och saker) 

Stadie 3 Upprepar bokstäver i 

serier, varierar serie 

och form; överblivna 

ord och bokstäver 

placeras var som helst 

och hur som helst 

(upp/ner bak/fram 

etc.) 

Alfabetiskt 

Identifierar skriftens form 

och linearitet men inte 

riktning 

Kan namn på 

bokstäver men kan 

inte läsa av dem, 

accepterar inte att 

J, A, N= Jan 

Stadie 4 Utesluter nasaler och 

vokaler, skriver ihop 

ord, segmenterar fel 

Skrift 

Inser att skrift relaterar 

till tal 

Gör 

stavelsetolkningar 

baserad på 

samband med 

bokstavsnamn 

Stadie 5 Fonetisk stavning, 

övergången till (vår 

kods) fonematiska 

stavning. 

Kod 

Inser att bokstäver även 

refererar till ljud (knäcker 

vår fonematiska kod) 

Har svårt med de 

abstrakta delarna i 

en mening 
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Konsonantlängden 

utmärks sällan. Detta 

är ett stort steg som 

inte alla klarar. 

Stadie 6 Härmar genrer Begränsad text 

Kan läsa och skriva men 

är fortfarande 

funktionella analfabeter 

pga. stilistiska, mekaniska 

eller språkliga svårigheter 

Läser visa genrer 

Stadie 7  Elaborerande text  

 

Syftet med tabellen är inte att placera in ristningar i olika fack utan att använda den som ett verktyg när 

man undersöker ristningarna som helheter. De flesta ristningar är korta och formaliserade men blir ändå 

intressanta när vi kan diskutera syfte, kontext, innehåll och material, samt relationen producent och 

konsument för att avgöra graden av läs- och skrivkunnighet. Fördelen med detta synsätt är att läs- och 

skrivkunnighet ses som kompletterande förmågor. Tabell 1 gör heller ingen skillnad på sändare och 

mottagare utan fokuserar endast på en individs förmåga att läsa och skriva.61  

I en artikel titulerad Viking age literacy in runes- a contradiction in terms62 Tar Terje Spurkland up pen 

discussion om literacy under vikingatiden där han bland annat lyfter fram M.B. Parkers olika typer av 

literacy; 

Professional literacy - the literacy of the scholar or the professional man of letters; 

Cultivated literacy - the literacy of the recreation, accompanied by a steady increase in number of 

surviving manuscripts of vernacular texts; 

                                                           
61 Söderberg och Larsson, 1993, S. 73–77.  

62Spurkland Terje, Viking age literacy in runes – a contradiction in terms? Literacy in medieval and early modern 

scandinavian culture, Pernille Hermann (red) University press of southern Denmark (Viborg 2005), S. 136-150. 
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Pragmatic literacy – the literacy of one who has to read or write in the course of conducting any kind of 

business.63 

Denna undersökning rör sig uteslutande i den tredje av dessa kategorier och det är viktigt att förhålla sig 

till denna pragmatiska läs- och skrivkunnigheten utefter en medeltida kontext. Det är inte frågan om en 

kultur som skapar manuskript eller originellt innehåll med hjälp av runor utan en kultur som använder 

dem pragmatiskt och för direkta syften.   

I detta sammanhang är det relevant att skilja den aktiva språkliga förmågan från den passiva framförallt 

när det kommer till stavning och meningsuppbyggnad. Med denna metod är det både den aktiva och den 

passiva språkliga förmågan som kan undersökas och graderas enligt tabell 1. Vid bedömningen av den 

aktiva språkliga förmågan kommer jag ta hjälp av ett helhetsintryck (göra generaliseringar baserat på 

materialet) och med hjälp av den tidigare forskningen. 

1.11.6 Tvärvetenskaplighet kontra källpluralism 

Det har blivit vanligt bland medeltida historiker att använda sig av Janken Myrdals källpluralistiska metod 

där flera olika källor använts. Fördelen med denna metod är att det medeltida materialet ofta är 

fragmentariskt och tendensiöst och att det ger forskaren en möjlighet att forska på svårutforskade 

områden så som vardaglig sexualitet eller som för denna undersökningen läs- och skrivkunnighet.64 

Nackdelen (som Myrdal själv påpekar) är att metoden kan bli kontraproduktiv när den används inom 

kulturhistoria, då resultatet tenderar att bli urvattnat. Denna undersökning skall i stället ses som 

tvärvetenskaplig då jag använder ett historiskt synsätt och utgår från en historisk teori medan metoden 

baseras på arkeologiskt material och kategorisering som bygger på språkligt användande snarare än på 

olika källor. Undersökningens syfte är att vara övergripande och undersöka en pågående utveckling, inte 

att undersöka enskilda händelser eller enskilda källor (ristningar). Detta förtydligande är viktigt eftersom 

jag använt mig av flera olika databaser och diskuterar materialet ur flera olika utgångspunkter (textens 

innehåll, typ av material, fyndplats osv), men att originalkällorna är många och spridda geografiskt och 

har mycket låg korrelation i innehåll.  

                                                           
63 Spurkland, 2005, S. 138. 

64 Myrdal Janken, Källpluralism och dess inkluderande metodpaket, Historisk tidskrift 127:3 2007 S. 495–496. 
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1.11.7 Runor och magi, Kommunikativ och symbolisk användning 

I detta kapitel har jag valt att stödja mig på Emanuel Linderholms text från 1919.65 Trots att hans verk är 

gammalt så ger det en bra översikt över runornas roll i magibruket och det är ett verk som ofta citeras av 

andra forskare. Jag har dessutom tagit valt att bygga min metod utefter två av hans begrepp och därför 

kändes det naturligt att inkludera honom i detta kapitel. Det tål att tilläggas att väldigt många verk om 

runor och magi inte är skrivna med utgångspunkt i vetenskap utan mer som ett verktyg inom new age 

rörelser.  

Det är svårt att beröra runor utan att ta upp dess mystiska och magiska egenskaper. Dels måste jag 

förhålla mig till runornas magiska bakgrund och dels måste ämnet medeltiden och magi problematiseras, 

eftersom den kristna diskussionen kring magi såg annorlunda ut än den kom att göra under senare 

epoker. Magi kan både vara operativ och progressiv det vill säga den kan både riktas mot någon, som i en 

förbannelse eller besvärjelse och den kan skydda, förebygga och förhindra från naturens nycker eller 

iscensatt trolldomsmakt.66 Runors magiska egenskaper hör främst till den sistnämnda där den äldsta 

Futharkens runor namngetts och tilldelats olika egenskaper. Även bruket av runorna för magiska 

ändamål skiljer sig från dem som används i skrift (även om det är samma tecken) och kallas då 

trolltecken, kraftrunor, malrunor eller botrunor beroende på vilken ristare som ristat. Linderholm 

använder begreppen rationellt användande och ett irrationellt användande där runan ᚫ (a) i magiska 

sammanhang står för áss (gud) eller alu (värn/ skydd) vilket båda är sådana kraftord som frammanar 

magiska egenskaper, men i rationella sammanhang står för det språkliga ljudet /a/. Ett annat exempel på 

detta är ᛅ (n) nauðr (tvingande)67 som återfinns till exempel i fynd B585 och då tolkats som en trolldom.  

Även om forskare tidigare har kopplat ihop enskilda föremål med kristen trolldom till exempel 

Freilaubersheimspännet från mitten på 400-talet som i översatt form lyder Boso ristade runorna, 

välsignelsens tecken honom bevare68 där välsignelsens tecken har tolkats som korset. Dessa fynd är dock 

fragmentariska och det är svårt att göra några säkra konstateranden.69 Även om hans synsätt på runors 

                                                           
65 Linderholm Emanuel, Nordisk magi. Studier i Nordisk religions- och kyrkohistoria, utgiven av Lundell J.A Svenska 

landsmål och svenskt folkliv tidskrift, 1919 H1, P.A Nordsted & söner (Stockholm 1919) 

66Linderholm 1919, S. 25. 

67 Linderholm, 1919, S. 47–48. 

68 Boso wraet runa odiþo mal ina goim[i] lyder transkriberingen.  

69 Linderholm, 1919, S. 54–55. 
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användning är relevant för min uppsats har jag valt att använda begreppen kommunikativ istället för 

rationell och symbolisk istället för irrationell då de begreppen är mer neutrala och inte lika tendensiösa 

och dömande. Framförallt begreppet irrationell riskerar att döma ristarna som någon form av irrationella 

människor som ristade slumpmässiga tecken utan mening och syfte för att de inte visste bättre. Det är 

inte det som är syftet eller poängen med denna undersökning. Jag tror heller inte att det var irrationellt 

för ristaren att använda runornas magiska egenskaper för att försöka förändra och påverka det som kan 

betecknas som det opåverkningsbara ur ett icke magiskt synsätt. Hade de inte trott att det hade hjälpt 

dem på något sätt hade de inte ristat det. Begreppen kommunikativ och symbolisk passar dessutom 

bättre in i den bredare diskussionen om läs- och skrivkunnighet som ett av uppsats syften är att 

undersöka, jämfört med rationellt och irrationellt. 

När jag i fortsättningen för ett resonemang kring kommunikativ och symbolisk användande av runor så 

syftar det på den språkliga användningen. Även om det för en ristare som tror på runors magiska 

egenskaper inte är enbart symboliskt att rista runor för att ändra på eller förebygga naturens nycker eller 

skydda sig mot annan trolldom och olycka. Så kommer den typen av användning att i fortsättningen 

betecknas som enbart symbolisk. Detta för att det är svårt att skilja det magiska bruket från till exempel 

en märkning med initialer eller rena skrivövningar. Men för en diskussion om läs- och skrivkunnighet, 

praktisk användning och större kontext måste det kommunikativa och symboliska skiljas åt och 

diskuteras för vad det är. 

Bland de äldsta runristningarna (fram till ca 750 e.v.t) är ca 80% av kommunikativ art och har använts till 

praktiska syften. Det är svårt att trots kristendomens införande att skilja fornskandinavisk magi från 

kristen. I de teologiska skrifterna som rör ämnet (som är begränsade i antal) så definierade Thomas av 

Aquino (1225–1274 e.v.t) att magi kunde vara ovan, bortom och mot naturen men att mirakel bara 

kunde komma från gud. Magi kunde därför vara bra (till exempel helande/ bot görande) men fortfarande 

fel om dess ursprung inte var den kristna guden. Samtidigt kunde gud även verka igenom både 

människor, djur och ting.70 Vilket blir problematiskt när vi skall försöka avgöra om magin är godtagbar 

eller inte. Enligt denna definitionen borde runmagi inte accepteras av den kristna kyrkan då det är ytterst 

tveksamt att gud skulle verka genom de tidigare fornskandinaviska gudarnas runor. 

                                                           
70 Barlett Robert, Naturligt och övernaturligt under medeltiden, Första upplagan, Dialogos förlag, Cambridge 

University press (2008), S. 14–20. 
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Vilhelm av Auvergne skrev på 1230-talet att ting som åstadkommes med naturmagi inte är en utmaning 

mot skaparen (den kristna guden) så länge det inte används på grund av nyfikenhet eller onda syften. 

Samtidigt fanns det en diskussion kring guds vilja att blanda sig i mänskliga angelägenheter som till 

exempel att brännande järn inte skadade den åtalade vid en rättegång, utan gud lät då det glödande 

järnet verka mot naturen (alltså magi, i detta fall från gud). Det skall tilläggas att det fanns ett stort 

motstånd mot denna metod även i sin samtid.71 Magi i sig kan alltså inte inrättas i förkristet kulturbruk, 

dessutom hade inte hela kristendomen någon enhetlig syn på detta och på flera platser i än i Norden 

blandades lokala traditioner och ritualer med kristendomen. De tankar som diskuterades av Thomas av 

Aquino och Vilhelm av Auvergne nådde med största sannolikhet inte de enskilda kristna i kristendomens 

perifera områden (om ens dem i dess geografiska närhet). Det är alltså mycket troligt att magi levde kvar 

i den kristna kulturen utan att möta något större motstånd från kyrkan. 

Till detta skall också tas hänsyn till vad som anses magiskt. Vi ser idag idrottare som har maskotar de 

håller eller kramar innan de skall springa, hoppa eller spela en viktig match. Jag tror inte många ser detta 

som en magiutövning det vill säga att maskoten skulle påverka utgången av deras prestation. Men frågan 

är då när vi har liknande föremål från medeltiden, framförallt skyddsamuletter som det finns fler 

arkeologiska fynd av. Eller om syftet med att rista de första fem tecknen i runraden i botten på en kanna 

skulle vara för att tillskriva den magiska egenskaper (fynd B009). Problemet vi ställs inför är var vi sätter 

gränser för vad som är magi och vad som är vidskeplighet eller kanske till och med bara en kulturell 

praktik för utsmyckning.   

Vi vet att vissa delar av runmagin levde kvar då det finns en bevarad bok som innehåller 47 olika 

runbaserade magier och besvärjelser på Island som heter Galdrabók (ungefär magi bok). Den boken jag 

har använt är kompletterad av Stephen E Flowers, som skrivit historisk bakgrund till Galdrabók och 

kopplingar till annan typ av magitraditioner främst den germanska men även kristen, judisk och grekisk. 

Det intressanta med denna bok är att den är skriven mellan tiden sent 1500-tal och mitten på 1600-talet 

av minst tre olika skrivare och att den överlevt och finns på Historiska museet i Stockholm.72 Den 

runmagi som återges är intressant då den inte verkar ha mer gemensamt med runalfabetet annat än i 

marginalen på boken där det finns kommentarer om den. Detta gör att det symboliska användandet av 

runorna inte sträcker sig till runor som skrivtecken utan endast som magiska symboler. Där den 

                                                           
71 Barlett, 2008, S. 21–26. 

72 Flowers Stephen E, The Galdrabók. An Icelandic book of magic, Second, revised edition Rûna-raven press (USA 

2005), S. 16-18.  
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kommunikativa varianten av runan ändrats så att den inte går att känna igen längre. Flowers delar in 

dem i tre kategorier; Bandrúnir (bind-runor) som består av en bestämd följd av runor, Galdrastafir 

(magiska stavar) som förmodligen varit bindrunor från början men som nu fått ett stiliserat utseende och 

är därför inte läsbara. Den sista kategorin är Galdramyndir (magiska tecken) som inte har någon 

anknytning till runor utan är symboler som tillskrivits en magisk betydelse.73 I denna uppsats kommer 

endast den första kategorin bli relevant. 

Detta innebär att jag inte har valt att tolka ristningar med trolldomsinnehåll som förkristet om inte 

ristningen uppvisar andra fornskandinaviska attribut. Detta eftersom till exempel botrunor eller 

skyddsrunor mycket väl kan agera under den kristna magivärden så länge kraften kom från den kristna 

guden. Dessutom är det väldigt svårt att avgöra om den enskilda ristaren var kristen eller inte. Det kan 

mycket väl vara så att ristaren använt sig av runor för skydd och bot men för den sakens skull gjort det i 

en kristen miljö och en kristen kontext utan att det skulle varit konstigt eller motsägelsefullt. Frågan 

försvåras dessutom av att många runristningar är återfunna i kristna miljöer så som kyrkklockor, 

dopfuntar, på rökelseskrin och på kyrkväggar (både som original och ristade i efterhand). Ett annat 

problem som uppstår är att de fornskandinaviska gudarna förekommer i flera av magierna i Galdrabók 

men då i en kristen mytologisk värld där Valhall sammankopplas med helvetet och där även de hebreiska 

demonerna Satan och Beelzebub kan ha sin hemvist.74 Som en del i magi nummer 43 skall man förutom 

att rista ett tecken yttra orden; 

Till detta hjälp mig alla gudar Tor, Oden, Frigg, Freja, Satan, Beelzebub och alla andra som bor i 

Valhall…75 

                                                           
73 Flowers, 2005, S. 30–31. 

74 Flowers, 2005, S. 27. 

75 Flowers, 2005, S. 54. Fritt översatt av författaren 
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För att ytterligare belysa svårigheten med de magiska ristningarnas kulturella tillhörighet så finns en 

magisk skrift som kallas sator-kvadraten. Den förekommer över 

hela den latinsk-kristna världen under medeltiden och förekommer 

i sju runristningar i Norden76 och i 9 runristningar totalt och 

refereras till i ett flertal verk om magi.77 Problemet med sator-

kvadraten är att den även förekommer i hebreisk magi och att det 

finns rester av en sådan kvadrat på en vägg i den romerska staden 

Pompeji som begravdes i aska år 79 e.vt. alltså före de första spåren 

av kristendomen i området. Att sator-kvadraten är en del av den 

kristna magivärlden råder det ingen tvekan om, men fanns den även inom det fornskandinaviska 

magiutövandet? 

Detta är anledningen att jag inte valt att inkludera magi och trolldom som inte är tydlig i vilken kulturell 

tradition de tillhör eftersom magi och trolldom (eller avsaknaden av den) i sig inte är unikt för någon 

kultur och vi vet att traditionen med runor och magi levde kvar ända in i tidigmodern tid. Kulturellt sätt 

är det i många fall omöjligt att säga om magin är fornskandinavisk eller kristen. För denna 

undersökningens skull är det viktigt att skilja på den kommunikativa och den symboliska användningen 

för att kunna föra en diskussion kring runliteracy utan att en del av materialet uppfattas som att ristaren 

inte är skrivkunnig eller att det är någon form av nonsensspråk som hen ristar på. Detta gör att jag för 

undersökningens skull endast komma att identifiera en text som symbolisk i frågan om runliteracy och 

utelämna de ristningar som har en tvetydig kulturell tillhörighet när frågan om kultur behandlas. 

  

                                                           
76 NäFv1979;234, G145, G149, N640, B583, N547, NA153, 

77 Flowers, 2005, S 33. 
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2.0 Presentation av undersökningen 
 

Denna del är uppdelad efter de tre frågeställningarna (kapitel 1.4.2) där frågorna behandlas och det förs 

en diskussion angående dem och sedan följer en slutsats i slutet på varje kapitel. Sedan kommer jag 

under kapitlet slutsats (2.4) att besvara frågorna utan att föra en diskussion över resultatet. Där kommer 

jag koppla ihop frågorna och placera innebörden av dem för det medeltida samhället och vad denna 

undersökning bidragit med till våran syn på den nordiska medeltiden. Därefter följer ett kapitel där jag 

för kort allmän diskussion om runorna i det medeltida samhället och där kommer jag ge förslag på hur 

man skulle kunna gå vidare med resultaten från denna undersökning i framtida forskning. 

Tabellerna till de två första frågeställningarna redovisar endast antal runristningar i varje kategori för en 

exaktare tabell över vilka runristningar som placerats under varje kategori se bilaga 1. Där redovisas varje 

område och kategorier med de koder som varje runristning tilldelats.   
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2.1 Frågeställning 1 

I vilken utsträckning är runtexterna begränsade till att användas inom vissa sfärer och genrer som rör 

kulturella yttringar? Är bruket genomgående och allomfattande eller begränsat? Vad säger det oss om 

den kulturella förändringen som ägde rum? 

Tabell 2. Antal ristningar i de kulturellt inriktade kategorierna. 

 Bergenmaterialet De medeltida 

svenska 

landskapen 

De medeltida 

danska 

landskapen samt 

Island, Grönland 

och Färöarna 

De norska 

landskapen 

(utom Bergen) 

Kristet innehåll 39 147 75 105 

Ristningar helt 

eller delvis på 

latin 

38 49 64 45 

Fornskandinaviskt 

innehåll 

4 1 1 2 

Runrad 58 51 39 64 

Summa 138 248 180 217 

 

Vad som tydligt framkommer av tabell 2 är att hela Norden är en del av den västeuropeiska latinsk-

kristna kultursfären då de ristningarna med fornskandinaviskt innehåll är försvinnande få. De 

fornskandinaviska ristningar som förekommer är i flera fall trollformler som till exempel B25778 där 

                                                           
78 Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], 

við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... 
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ristaren ristat orden skag valkyria, vad skag betyder är oklart men valkyrior är ett inslag som inte kan ges 

en annan tolkning än att det är hemmahörande i den fornskandinaviska tron. Det intressanta är att 

ristningen även innehåller de mytologiska väsena alfer (alf) och jättar (þurs). Det som gör ristningen 

extra intressant är att den är daterad till efter 1332, alltså en bra bit in på medeltiden. Ristningen är en 

förbannelse och det är möjligt att dess fornskandinaviska element skall ses som onda krafter inom en 

kristen kontext så som de gör i Galdrabókens 43 magi (se kapitel 1.11.6). 

Ristning DR EM85;475A79 som är ristat på en svärdsskida i läder borde referera till vargen Garm i den 

fornnordiska mytologin. Garm associeras till både Hel och Ragnarök där han vaktar nedgången till Hel 

och hans ylande skall föregå Ragnaröks inledning. Frågan är varför Garm skulle skydda svärdet från 

förbannelser? Skall han vakta svärdet så som han vaktade ingången till Hel? I grund och botten är det ju 

märkligt att ristaren har valt Garm som beskyddare då han inte är omnämnd på så många platser i Eddan 

och att han ibland blandas ihop med Fenrisulven. Det är lätt att spekulera men vi har inte mer att gå på 

då dateringen av detta fynd inte är fastställd till annat än medeltida. ristning N17180 refererar till 

”…Balders hökar…” som tolkats som en metafor för krigarna/ soldaterna. Fynd B604 lyder Ár sól maþr úrr 

nauþ Týr reiþ81 och ger oss ingen tydlig Information om det är asaguden Tyr som måste rida. Hela 

ristningen är svårtolkad och jag har inte funnit någon förklaring till den. Det är fullt möjligt att ristningen 

är en metafor (en så kallad kenning) och att betydelsen försvunnit under historiens gång. 

I fallet VG256 så består ristningen endast av ett revben där två sidor har ristningar, den ena sidan lyder 

ristningen <gud> och på andra sidan står det <as> där as är namnet på de fornskandinaviska gudarna. 

Denna ristning är det svårt att göra någon djupare tolkning av då informationen är knapphändig, den är 

dessutom även sorterad i kategorin ”kristet innehåll” såväl som ”fornskandinaviskt innehåll”. 

Även ristning N35182 är dubbeltydig då ristaren refererar till en kristen mässdag (kvällen före 

Olausmässan) men ristar senare att nornorna (kvinnliga väsen som rådde över människors öden i nordisk 

                                                           
ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... 

ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...  

79 Garm mæki all(?) umal. Garm må skydda detta svärd från all förtrollning (författarens översättning) 

80 H[a]llv[a]rðr Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi Grettis sótt at gæti, geldr eiðar 

þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða] 

81 Ungefär ”År, sol, man, oxe måste Tyr rida” (författarens översättning) 

82 Þórir reist rúnar þessar þann Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... 

skǫpuðu þær mér.  
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mytologi) bragt honom både gott, ont och möda. Denna ristning är lätt att tolka som fornskandinavisk då 

det är ett förkristet väsen som påverkar honom direkt och det kristna inslaget endast är tidsangivelsen. 

Av de få fornskandinaviska fynd som jag funnit i materialet så är det detta som mest tyder på en i alla fall 

delvis fornskandinavisk tro men det är också det enda. Detta fynd är inte daterat annat än medeltida och 

det blir därför svårt att tolka det djupare. Mest troligt är att nornorna fått plats i den kristna 

föreställningsvärlden som onda väsen. 

Vid en första titt på tabellen ser det ut som att ”kristet innehåll” och ”ristningar på latin” verkar stämma 

till punkt och pricka i Bergenmaterialet men faktum är att endast 20 av 38 ”ristningar på latin” är kristna, 

alltså endast lite mer än hälften. En ristning har jag med viss tveksamhet inte kategoriserat i ”kristet 

innehåll” det är B337 som lyder Dionysos, Johannes, Serapion, Malchus, Maximiamus, de fyra namnen i 

slutet har kristen bakgrund (Dock kan både Serapion och Maximiamus referera till andra karaktärer) men 

varför har Dionysos som är den grekiska mytologins gud för vin, festande, fertilitet, rituell trans m.m. fått 

en plats där? 

Många av de kristna ristningarna är minnesristningar, en tradition som kan spåras tillbaka till de 

vikingatida runstenarna. Funktionen är oftast vad som bäst kan jämföras med en gravsten. Ristningarna 

kan då lyda så som DR4683 där den sista delen är en uppmaning till gud eller som i fallet N7984 där 

minnesristningen avslutas med pater noster. Andra exempel på kristna ristningar är de med enbart ett 

kristet innehåll så som N3885, SM11686 och DR41487. Korta ristningar men budskapet går inte att ta miste 

på. Ett annat exempel på denna typ av ristning är B46288 där använder ristaren sitt namn och ber Luucia 

(olika stavning beroende på databas) råda (det är inte helt klart om det är allmänna råd eller råd om 

runorna? Det skulle också kunna vara råda som i att vaka över någon eller något). I detta fall så har jag 

valt att tolka det som att det är helgonet lucia som skall vaka över Sveinn eftersom det finns belägg på 

att hon tillbads i Norden. 

                                                           
83 Þórulfr setti stein eptir Tóka Tóka son, hinn œzta. Guð hjalpi hans 

84 Hér hvílir Þóra, móðir Eiríks prests. Pater noster. 

85 Dróttinn, INRI. 

86 JESUS NAZARENUS 

87 Jesus 

88 Sveinn risti runar þessar ok bað Luucia ráða 
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Även de ristningar som står på latin har ofta kristet innehåll som till exempel DR29989 och B47190, 

speciellt B471 är intressant då första raden inte är meningsgivande medan den andra raden återger 

innehåll från både nya och gamla testamentet på latin. Första raden skulle kunna vara ett exempel på 

symbolisk användning och att betydelsen skulle för oss vara meningslös men faktiskt ha en rituell eller 

magisk betydelse då det inte kan vara ett chiffer då upprepningen inte ger någon mening oavsett om vi 

väljer att omtolka runorna eller byta ut dem. I detta fall rör det sig inte om en övningsskrift då andra 

linjen är skriven på latin. 

Runfynd återfinns i flera fall i kyrkliga miljöer. Förutom de många minnesstenarna och gravhällarna i 

framförallt Västergötland, Östergötland och Gotland finns det en del fynd inne i kyrkorummet på 

dopfuntar DR1691, kyrkklockor så som G17292 som inte innehåller något kristet budskap utan berättar 

vilka det var som gjorde klockan. Klockan i Flakebergs kyrka i Västergötland, VG22193, har runor ristade 

på latin. Det samma gäller för Malma kyrka VG22294 En gravhäll i Eksta kyrka på Gotland har en gravhäll 

där runor är ristade på latin (G7395). I Guldrupe kyrka, även den på Gotland, finns det en putsskrift där 

någon har ristat ave maria gratia plena med runor. Fynd B005 består av tvärbiten till ett kors och lyder 

Rex Judæorum In nomine Patris Nazarenus ristat med runor. Detta är endast några exempel där runorna 

förekommer i en kyrklig miljö och där runorna är primära det vill säga de har varit på föremålet från 

början. 

Även ristningar på folkspråk och latin förekommer som i fallet SÖ286 detta tyder på att vissa ristare har 

haft kunskap i båda språken och valt att förmedla ett budskap på folkspråk och ett på latin. I regel när 

detta sker så är den delen som innehåller latin en bön eller annan religiös text och det på folkspråk vem 

som låtit rista den eller annan information som riktar sig till konsumenten av texten, som inte förväntas 

kunna latin. En av de intressantare ristningarna är B036 som lyder A) Roma, caput mundi B) út var ek i 

                                                           
89 “Per crucis hoc signum fugiet procul omne malignum” Med detta korsets tecken kommer all ondska fly långt 

bort. (författarens översättning) 

90 A) Sisisisisisilisiþiniralat B) Dixit Dominus Domino meo (Salmenes bok 110. salme, 1. vers) 

91 IMMI (betydelsen är oklar), återfinns i Hoptrups kyrka södra Jylland 

92 Ingimarr ok Olafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku allu 

93 Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta 

Catarina. Suno.  

94 Ave Maria Jesus {Haquinus magister} 

95 Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis 
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gær. Dessa typer av ristningar utgör en mycket liten del av materialet men de förkommer så pass 

frekvent och har en geografisk spridning över hela Norden att det inte verkar vara något motsägelsefullt 

eller unikt. 

En stor andel av runristningarna innehåller en hel eller delar av en runrad (42%, 21%, 22% och 30% för 

respektive geografiskt område i tabellen ovan). Dessa fynd kan tolkas på två olika sätt; dels ett 

symboliskt användande där runraden tillskrivits magiska egenskaper och är till för att skydda föremålet 

eller personen som bär föremålet på sig. Eller så kan de tolkas som ett sätt för ristaren att träna sin 

skrivfärdighet. Ristningen G56 innehåller inte mindre än första delen av runraden (fuþork) tolv gånger. 

Frågan blir i det fallet: om det är en övning. Varför övar man inte på alla runor? Det som talar för 

symbolisk användning är att runorna historiskt sätt är magiska och att det i återkommande fall används 

vid trolldom. Även under senmedeltiden och tidigmodern tid finns det exempel på folk som läser runor 

vid magiska ritualer på Island, till exempel magierna i Galdrabók.96 

Det som talar emot detta bruk är att trollformlerna då de uppvisar en tydlig kulturell tillhörighet i 

runfyndsmaterialet är kristna till exempel B54197 och U Fv1983;22998. Även ordet agla är vanligt 

förekommande bland trollformler (agla är en hebreisk akronym för Ateh Gibor Le-olam, Adonai, 

hebreiska för Mäktig vare Du för evigt, Herre. Det användes mycket i medeltida ceremoniell magi som 

ett ord som gav makt över demoner). Ordet återfinnes även i runfynden ÖG Fv1986;22299, DR203100, DR 

AUD1995;284101 m.fl. 

De övriga varianterna åkallar runornas kraft i form av botrunor, malrunor, skyddsrunor, rådrunor osv. De 

absolut vanligaste är formler som i allra högsta grad kan klassas som symboliska då de är av fraser som 

                                                           
96 Se fotnot 67 

97 A) Utbytbar formel (-susPissusPiriures(no)liok(ar)) B) Ok arreton + Johannes, Marcus, Mattheusa, Lucas, Orate C) 

Utbytbar formel D) Ave maria; Jesus Kristr; Ave Maria 

98 A) jésús, Jésús, Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian, Jésús, Jés[ús].. B) ráð rúnar 

99 Agla laga galla 

100 Agla gala laga 

101 agla laga gala. crux Lucas [c]rux Marcus [crux](?) Johannes [crux](?) [Matthæu]s(?) 〈þru-〉 

〈artan〉 ... 〈artan〉 Christu[s] Christus regnat [Ch]ristus imperat Christus ... benedi[cat](?).  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hebreiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ceremoni
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magi
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hokus pokus till exempel bobinafibobæshafibo102, mistil tistil pistil kistil ristil gistil bistil103 eller 

fifafufofyfi104. Men det finns ingen koppling mellan åkallelse av beskydd eller förbannelse och runrader. 

Faktum är att det finns ett par exempel där man har använt runor men skrivit ned det latinska alfabetets 

bokstavsföljd till exempel B582, ÖL NOR1997;31, N303, NA126 eller fynd N547 som innehåller det 

latinska alfabetets följd men skrivet med runor (abctefkhiklmnopqbstuhy-øæ) och en text med runor.105 

Syftet med runraden är mycket svårtolkad, I Bergenmaterialet finner man oftast ett fynd med bara en 

runrad (36/58 av fynden med en runrad innehåller endast en runrad). Utgår man från den vanligaste 

sammanhangen där runraden förekommer med annan form av text är det i samband med namn (10/58 

fall innehåller namn och runrad) utgår man från tabellen så innebär ett sådant bruk att man ligger på 

stadium 2–3 enligt tabell 1 då ristaren ristar i serier (futharken) samt namn detta tyder inte på något 

avancerat kunnande i skrift men det förutsätter att man känner till de olika tecknen och förstår 

skillnaden mellan dem. I de övriga fallen så förekommer runraden med någon enstaka övrig runa utan 

betydelse (alltså skrivövning eller symboliskt användande). En av runraderna i Bergenmaterialet står i det 

latinska alfabetets ordning. Det finns ett exempel från Gotland, G194106, där man ristat både en runrad 

och en latinskrift med kristet innehåll (återfinns i Eskelhems kyrka på Gotland). 

Det går inte att bedöma huruvida runraden är att betrakta som tillhörande den ena kulturen eller den 

andra, de många runraderna som återfunnits i kristna sammanhang tyder på att den inte kan ha varit en 

symbol för fornskandinavisk tro. Det faktum att de flesta är funna i neutrala sammanhang och ofta i 

kombination med namn gör att jag inte ger denna typ av ristningar en bestämd kulturell representation. 

Slutsatsen för min första frågeställning är att runorna assimilerats in i den latinsk-kristna kulturen då 

deras användningsområde inom en kristen kontext är överväldigande stor jämfört med fynden med 

fornskandinaviskt innehåll. Om detta stämmer skulle det kunna tolkas som att kristendomen borde haft 

en stor utbredning och redan var förankrad i de nordiska samhällena innan de kyrkliga institutionerna 

etablerades. Det skulle innebära att etableringen av kristna institutioner, som klosterväsendet och 

                                                           
102 B050 

103 B391 

104 NA155 

105 abctefkhiklmnopqbstuhy-øæ varr gerði mik, sonr Þóris Sindrasonar 

106 A) Fuþork B) mbrosii, M[arci], Vit[alis], Nicomedes, Primi, [Ba]rnabe, [Jo]h[a]nn[e]s P[auli], [Proc]essi 
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införandet av ärkebiskopsdömen, infördes i ett redan kristet område och hade inte som främsta syfte att 

konvertera folk.  

Även om man skulle förutsätta att kristendomen aktivt motarbetade den fornskandinaviska tron så talar 

materialet sitt tydliga språk, de försumbart få fynd som innehåller fornskandinaviska element utgör 7 av 

ca 2800 ristningar (de kristna utgör 366 stycken). Det fornskandinaviska innehållet visade sig vara mycket 

begränsat och dessutom utan åkallelser av de gamla gudarna med undantag för att vargen Garm skulle 

skydda ett svärd (om det nu är den fornskandinaviska vargen Garm som åsyftas) och att Skag valkyriorna 

förekommer i en förbannelse. I övriga fall verkar de äldre gudaväsendena leva kvar språkligt men inte 

vara av någon gudomlig betydelse (inget man åberopar för att få hjälp eller skydd). Det skall förtydligas 

att den absoluta majoriteten av runfynden inte har någon kulturell koppling (annat än att vara just runor) 

utan har andra kommunikativa och praktiska funktioner. Men det råder ingen tvekan om att runorna 

under medeltiden rör sig i en latinsk-kristen kulturmiljö där de upptagits så till den grad att även korta 

latinska texter kan skrivas med runor även i en kyrkobyggnad. 

Detta gör att Geertz teori om kulturer som verkar parallellt och influerar varandra stämma på detta 

material men att påverkningen ägt rum tidigare vad beträffar religionsutövningen. Det betyder också att 

teorin om när de kulturella utbytena först påbörjades och om kristendomens etablerande i de 

skandinaviska länderna borde tidigareläggas eftersom det redan vid 1100-talets början endast 

förekommer försvinnande få spår efter den fornskandinaviska religionen även bland runtexterna som 

annars förknippas med germansk kultur och fornskandinavisk religion. Alternativt har förändringen gått 

oerhört fort från fornskandinavisk tro och germansk kultur till latin-kristen kultur, detta motsäges dock 

av historiska och framförallt arkeologiska källor. Den stora religiösa och kulturella förändringen i Norden 

bör därför ha skett redan under Vikingatiden (ca 750–1100). Bland Upplands runstenar är de med kristna 

budskap äldre och fler till antalet men det finns trots allt ett flertal stenar som bär fornskandinaviska 

tecken och gudar. Alltså måste den fornskandinaviska tron fortfarande ha haft ett relevant antal utövare 

under 1000-talet. Vid medeltidens början däremot är runorna så pass förankrad i de nordiska samhällena 

att den fornskandinaviska religionen lämnar ytterst få spår i runmaterialet (några av de 

fornskandinaviska ristningarna är inte från början av medeltiden) medan de kristna ristningarna är 

väletablerade och runornas kulturella roll för det fornskandinaviska tappat så mycket i betydelse att de 

förekommer inne i kyrkorummen. Vilket tyder på en assimilering av runornas kulturella betydelse in i den 

nordiska versionen av den latin-kristna kulturen Även bland de enskilda ristarna. 
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Slutsatsen innebär också att kristendomen har spridits och förankrats i Norden utan att det latinska 

alfabetet spelat någon större roll för detta. Det innebär att kristendomen måste spritts via andra 

medium, förmodligen främst genom tecken, symboler och muntligt. Det är intressant hur en del av en 

kultur kan få så starkt fäste långt före en annan del av samma kultur i samma område. Denna iakttagelse 

blir intressant när vi studerar runor och runliteracy.  

2.2 Frågeställning 2 

 

Vilka rimliga antaganden kan vi göra angående läs- och skrivkunnighet (så kallad runliteracy) när vi 

undersöker runfynden och de material de är skrivna på? 

Det är viktigt när vi för en diskussion om runliteracy att vi hela tiden tar hänsyn till syftet med texten och 

relationen mellan producent och konsument av texten. Detta har jag gjort genom att ta hänsyn till 

platsen ristningarna är funna. De ristningar som blir extra intressanta ur en literacysynpunkt blir mer 

relevanta om de är funna i en miljö där fler kunde läsa dem (konsumera) än om de är ett privat 

meddelande mellan två personer.  

När vi för ett resonemang kring runliteracy måste runristningsmaterialets olika förutsättningar stå klara. 

Framförallt Bergenmaterialet som vi kan se i tabellen har en stor del material från kategorierna ”Ej 

fullständiga meningar eller enskilda ord, skadat fyndmaterial” och ”icke meningsgivande” det innebär 

inte att skrivförmågan var sämre i Bergen utan att materialet är av en annan typ (mycket lösföremål och 

framförallt i trä), detta leder i sin tur till ett ökat antal av ristningar från stadium 2 och 3 enligt tabell 1. 

Mycket av denna fråga kommer kretsa kring Bergenmaterialet då det rika fyndmaterialet och typen av 

olika fynd, framförallt lösfynd av mer vardaglig karaktär är intressantare att undersöka än till exempel de 

många minnesstenarna som finns på Gotland som håller sig till en fast formell och genrer (även om dessa 

också är intressanta ut en runliteracy synpunkt). Jag kommer ge exempel och föra resonemang från de 

tre andra geografiska områdena men huvuddelen kommer kretsa kring Bergenmaterialet.    
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Tabell 3. Antal ristningar i de kategorierna med runliteracyinriktning. 

 Bergenmaterialet De medeltida 

svenska 

landskapen 

De medeltida 

danska 

landskapen samt 

Island, Grönland 

och Färöarna 

De norska 

landskapen 

(utom Bergen) 

Fullständiga 

meningar 

133 283 121 294 

Ej fullständiga 

meningar eller 

enskilda ord, 

skadat 

fyndmaterial 

90 64 64 99 

Icke 

meningsgivande 

64 25 19 43 

Fynd med 

runtecken utan 

normaliserad 

tolkning 

70 58 72 58 

Enskilda runor/ 

runliknande 

tecken 

83 32 26 53 

Namn, namn + á, 

namn + runrad 

164 58 78 127 
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Summa 604 520 380 673 

 

Innan jag påbörjar en diskussion kring läs- och skrivkunnighet så är det viktigt att se lite extra på staden 

Bergen då det materialet är unikt i sitt slag och dessutom innehåller så pass många lösföremål. Det är 

också en plats där vi enklare kan få fram en kontext till de många lösföremålen då vi vet var i staden de 

är funna och ungefär vilken tid (till exempel fynd B073 där fyndplatsen är ”Søndre Engelgården, i 

fundamentet til hus som brant 1332” i motsats till de flesta andra fyndplatser som i bästa fall har ett 10-

tal ristningar och då ofta i en kyrka (dopfuntar, klockor, skrin, klotter på väggar osv) och vi endast kan 

förlita oss på typografiska och språkliga tidsbedömningar (vilka kan vara mycket osäkra). 

Det medeltida Bergen 

Bergen grundandes runt år 1000 och kom att bli en av Norges viktigaste städer under medeltiden. De 

första hundra åren vet vi inte så mycket om men mellan 1150–1180 så grundades flera kyrkor i staden 

och kyrkan som institution i staden kom att vara stark under medeltiden. Det har gjort att textmaterial 

(med latinska bokstäver) från Bergen är stort i jämfört med övriga nordiska städer.107 Bergen kom att bli 

ett centrum för kungadömet både för sitt geografiska läge men också för sin betydelse som 

handelsstad.108 

Invånarantal för medeltida städer är svårt att uppskatta då sjukdomar och bränder decimerade 

befolkningen. Dessutom borde ett relativt stort antal vara säsongsarbetande och alltså inte vara boende i 

staden hela året. Det var ingen som räknade befolkningen utan uppskattningen görs på skattepliktiga och 

deras genomsnittliga hushåll, men man har beräknat att Bergen bör ha haft 7000–8500 invånare under 

medeltiden.109 Bergen var ett kulturellt och finansiellt centrum där handelsmän från Utrecht, Köln och 

Flandern finns belagda från 1120 och framåt. Dessutom var kontakten med England stark. Exporten 

bestod mest av torrfisk (uppskattat till 82% av exporten), tran, sill, trä och hudar.110 Bergen var den 

viktigaste importkanalen av de norska städerna och det var inte tillåtet för utländska handelsmän att 

                                                           
107 Helle Knut. Bergen bys historie. Kongssete og köpstad fra opphavet til 1536, Alma Mater forlag, (Bergen 1995), 

S. 168–180. 

108 Helle 1995, S. 153. 

109 Helle 1995, S. 488–490. 

110 Helle 1995, S. 307–311. 
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handla längre norrut.111 Intressant för denna undersökning är de märkpinnar i trä med runor som enligt 

en teori skulle använts för att märka upp varor som olika handelsmän skulle sälja i staden.112 Med 

tanken på den stora andel av denna typ av fynd gör jag bedömningen att detta är mycket troligt. 

Kulturellt var Bergen den stad dit nya idéer först kom till Norge och det bedrevs klosterskolor i staden. 

Staden var dessutom en del i det Hanseatiska nätverket och det fanns tyska kvarter i staden. Trots att 

flera kungar försökte bromsa utvecklingen med starka sammanslutningar av utlänningar så gjorde det 

inte mycket skillnad och efter pestens härjningar runt 1350 (Bergen var första staden i Norden att 

drabbas av pesten 1349) så gav man med sig för att återuppliva näringsverksamheten igen efter det 

stora befolkningsbortfallet. Exakt hur många som dog i pesten är svårt att uppskatta men man brukar 

räkna med att mellan en tredjedel och hälften av befolkningen dog, denna siffra blir större i städerna 

dels för de dåliga sanitära förhållandena och dels för att stadsbefolkningen flyr ut på landsbygden eller 

flyttar ut och övertar ödegårdar. Klart är i alla fall att antalet gårdar inte kom att öka förrän i början på 

1500-talet.113 

Bergen var under hela den nordiska medeltiden ett nav för handel och influenser utifrån vilket gör dess 

stora runmaterial ännu intressantare. Bergen är en stad som ligger i centrum för handel, religion och 

makt men ändå verkar en stor del av befolkningen fortsätta använda runorna som skriftsystem. I likhet 

med flera medeltida städer så brann Bergen ned vid tre tillfällen 1198, 1248 och 1332. Vid storbranden 

1955 fick man tillfälle att göra utgrävningar i några av de medeltida kvarteren där man fann det som idag 

utgör Bergenmaterialets 670 runfynd. Dessa runfynd dateras efter brandlagrena (alltså om de är funna 

under, över eller mellan dem) vilket gör att vi kan datera dem mer exakt än de flesta andra runfynd. 

Bergen sticker ut som stad socialt, ekonomiskt och kulturellt men inte nödvändigtvis så pass att den blir 

ojämförbar med andra städer som till exempel Trondheim (Nidaros), Stockholm, Köpenhamn, Ribe, 

Roskilde, Kalmar, Skara, Lödöse och Visby. Detta gör inte att vi kan dra slutsatsen att Bergens 

runmaterial är representativt för hela Norden, men det finns inget som talar för att Bergen är unikt när 

det gäller runliteracy, tvärtom så borde den livliga handeln och det kyrkliga institutionerna ha gjort att 

                                                           
111 Helle 1995, S. 174–175. 

112 Helle 1995, S. 420–421. 

113 Helle 1995, S. 673–680. 
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befolkningen snabbare borde övergått till det latinska alfabetet eftersom kontakten med det latinsk-

kristna Nordeuropa och de brittiska öarna var större än på andra håll i Norden. 

Ristningarna i Bergen har gemensamt att de är korta, på sin höjd ett par meningar (och även dessa är 

ovanliga). Den vanligaste ristningstypen är namn, namn + á (dvs äger), namn + runrad, denna typen av 

ristning utgör 27% av materialet. En majoritet av dessa är märkpinnar med ett namn eller ett namn + á, 

dessa är av trä och beskrivs som avlånga med antingen en spets eller en hulling i ena änden. Detta i 

kombination med deras funktion att märka upp varor för försäljning gör det mycket troligt att de 

människor som rörde sig i staden i alla fall ligger i stadium 2 i tabellen. I detta fall är det primära syftet 

att märka upp något och vi bör därför inte använda dessa fynd för att bedöma en språklig nivå hos de 

som ristade dem. Däremot är en förutsättning för att dessa uppmärkningar skall ha någon funktion att 

folk bör ha en sådan grad av läsförståelse att de kan skilja på olika namn, alltså kring stadium 2 och 3 i 

tabellen. Det faktum att man använder sig av namn istället för symboler eller bomärken tyder på att de 

som hanterade och var i anslutning till de uppmärkta tingen faktiskt behärskade skriftspråket tillräckligt 

bra för att skilja dem från varandra. 

De runristningar som endast innehåller enskilda runor (1–3 stycken utan mening) eller runliknande 

tecken utgör en avsevärd del av fyndmaterialet, 14%. Detta är inte helt rättvist då en del av dessa är 

bomärken och det som kategoriserats som runliknande tecken. Eftersom majoriteten av runfynden är 

ristade i trä finns möjligheten att vissa av fynden som innehåller rispor och skador ibland kan tolkas som 

runliknande tecken, eller att någon har försökt rista en runa men gjort fel, B144 är ett sådant fynd som är 

svårbedömt. Det är tydligt att någon har skurit in något i ett trästycke som runor ofta förekommer på 

men är det verkligen en runa? 

Men precis som namnkategorin så är ett flertal av dessa fynd ristade på små trästycken som även dessa 

har tolkats som någon form av ägandemärkning. Sedan finns det fynd som till exempel B642 som bara 

innehåller en F-runa och beskrivs som en ” Tellepinne, naturlig trepinne, litt krum i ene enden, rett 

avskåret i begge ender; en flate spikket ved den ene enden”. De många runliknande ristningarna tyder på 

att dessa ristare ligger i stadium 1 i tabellen där de försöker härma och lära sig enskilda runor. Huruvida 

dessa har haft en annan funktion än inlärning är svår att bedöma men det är fullt rimligt att vi hittar 

pinnar som använts då ristare skall lära sig rista runor. Sedan finns det fynd som B154 som är ett 

korsformat trästycke med tre þ-runor som är lätt att ge en magisk innebörd (symbolisk användning). 

Men skulle den magiska teorin stämma borde övervägande delen av de enskilda runorna vara A- och N-

runor (alu och nauðr) eller kristna tecken och formler som ”INRI”, ”sator” eller liknande, vilket inte 
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stämmer med fyndmaterialet. Även teorin om skriftövningar stämmer inte då ingen runa är vanligare än 

någon annan i materialet, det vore ju annars rimligt att man i en träningssituation började med F-runan 

som kommer först i runraden, men något sådant samband finns inte. Ristningarna av detta slag ligger på 

stadium 1–2 i tabellen då ristaren inser skillnad på skrift och andra bilder men att den inte har greppat 

att tecken hör ihop med bestämda ljud. Det är inte troligt att ristare av denna typ kan läsa mer än 

enskilda ord och då på grund av igenkänningsfaktor snarare än att läsa ut ljuden tecknen representerar. 

Den näst största kategorin är de fullständiga meningarna, ofta korta budskap där de vanligaste är 

”person A äger mig”. Andra exempel på denna typ av ristningar är kortare skrifter som innehåller 

uppmaningar eller önskningar så som B017114, B118115, B149116 och B467117 för att ge några exempel. 

Dessa ristningar är korta och är inte speciellt avancerade språkligt, i tabellen hamnar de i stadium 4–5 då 

de är tolkningsbara i sin originalform och de har en förståelse för det fonetiska i stavningen, samtidigt 

som de flesta av orden är hopskrivna, vilket är vanligt bland runfynd överlag och det finns en konsekvens 

för vissa stavningar, till exempel om ett ord slutar på <n> och nästa börjar på <n> behöver man inte rista 

båda bokstäverna utan det räcker i regel med ett <n>. Så att orden är hopskrivna tyder i sig inte på någon 

lägre språklig förmåga utan skall snarare ses som ett traditionellt sätt att skriva på, vilket förmodligen 

hänger ihop med att de flesta ristningar är kortare texter. I fall där orden skiljs brukar det märkas ut med 

en punkt, ett litet kryss eller ett kors mittemellan orden. Frågan jag ställer mig är vad syftet var med 

dessa ristningar? 

Om vi utgår från de fyra exemplen ovan så är det egentligen bara B149 som vi med säkerhet kan säga 

riktar sig till en annan person, teorin bakom den ristningen (som är ristad i en träpinne) fungerar som ett 

meddelande som troligen skickats med en träl eller ett barn till den som förväntades gå hem. I fall B017 

och B118 skulle det kunna röra sig om ett symboliskt användande trots att det är läsliga ristningar så kan 

det röra sig om en magisk funktion då de uttrycker en önskan. Denna teori tar stöd i att runorna i sig är 

magiska och att det skrivna ordet har en magisk funktion utöver den kommunikativa. Att en runrad lagts 

till i fallet B017 underbygger denna teori, men det skiljer sig från andra trolldomsristningar och 

                                                           
114 A) Ást min, kyss mik B) Fuþorkhniastbmly 

115 Unn þú mér, ann ek þér Gunnhildr. Kyss mik 

kann ek þik 

116 Gyða segir at þú gakk heim 

117 maðr ræit runa 
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besvärjelser i det att de sällan innehåller en runrad och att de brukar åkalla något eller innehålla en 

ramsa. Ingen av dessa uppvisar några tecken på att vara sådana ristningar. En annan teori är att ristarna 

har gjort dessa och sedan överlämnat dem till Àst och Gunnhildr som en romantisk gest eller en form av 

kärleksförklaring. Detta förutsätter att både Ást och Gunnhildr är så pass läskunniga att de kan 

tillgodogöra sig budskapet. Tyvärr vet vi inte vilka dessa personer var och vi kanske aldrig får svar på det 

men att någon höll av dem har vi i alla fall bevis på. Är syftet med dessa runpinnar att mottagaren skall 

läsa dem så krävs det att de har kunskaper motsvarande minst stadium 4 för att kunna tillgodogöra sig 

budskapet. Oavsett om budskapet skulle förmedlas till andra eller hade en magisk innebörd så hamnar 

den språkliga komplexiteten på stadium 5 då texten inte bara återberättar något utan utrycker en 

önskan att något skall ske, men konsonantlängden utmärks inte då ristaren valt att stava kyss med ett 

<s> vilket gör att vi inte kan placera texten högre upp i tabellen. 

Den fjärde ristningen B467118 (även den i trä) tolkar jag som en övningsskrift, det intressanta är att 

ristaren har använt ordet maðr vilket närmast kan liknas vid moderna svenskans man som i vem som 

helst. Vanligast vid denna typ av ristning är att den börjar med namnet på den som lät rista runorna men 

i detta fall hänvisar man till vem som helst. Till teorin om att ett fynd skulle kunna vara så kallade 

övningsskrifter kan man placera de ristningar som endast innehåller en runrad. Trots att det skulle kunna 

finnas en symbolisk mening bakom runraden så tror jag det är lika sannolikt att man för att lära sig skriva 

ristat in runraden ungefär så som man idag skriver alfabetet i följd, för att lära sig alla tecken. För trots 

att det finns fler tecken än de som återfinns i runraden är de kompletteringstecken som återfinnes under 

medeltiden varianter av runradens tecken. Skrivkonst, eller i detta fall ristning är en praktisk färdighet 

som kräver övning och det borde rimligtvis lämna spår efter sig. 

                                                           
118 maðr ræit runa 
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Det finns ett par exempel på lite längre och mer komplicerade texter i Bergenmaterialet, de är i minoritet 

men till exempel ristningarna B181119, B195120, B368121, B432122, B448123, B625124 visar på en något högre 

språklig komplexitet. Det intressanta är att samtliga exempel utom B368 (som är ristad i en vaxtavla) är 

ristade på träpinnar och alltså följer samma mönster som kortare ristningar. Det intressanta är att 

samtliga ristningar är privata meddelanden varpå B195, B368, B432, och B625 verkar rikta sig direkt till 

en specifik mottagare vilket ju kräver att mottagaren kan läsa och förstå (eller i alla fall ha någon nära sig 

som kan). Trots att det är en längre text med uppmaningar och instruktioner kanske de ändå inte kan ses 

som representativ för vad folk allmänt hade för läskunnighet då de inte är offentliga texter eller återfinns 

i en miljö där folk hade tillgång till dem (i motsats till märkpinnarna vid marknader eller de ristningar som 

återfinns i kyrkorum till exempel). Det står klart att det fanns individer som kunde läsa och skriva på en 

mer avancerad nivå och fyndens olika dateringar tyder inte på att detta skulle vara en kortare period 

eller en grupp människor som levde samtidigt som skickade meddelanden till varandra.  

                                                           
119 Maðr skal honom heipt nenna hvat vist -- 

-slett vega látumk hjó ek gyrding r- 

-vaki hykk-at fylgna manat hirðum - 

-n fprum snyra knefa þeygir -- kráka 

120 Hafgrími, félaga sínum, sendir Þórir fagr kvedju Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir mik, 

félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref þú bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss 

liðr. Egga hann til; en kref þú einskis hluta mér; ek eigi lát þú Þóstein lang vita. Send mér hanzka nokkura. Ef Sigriðr 

þarf nokkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hyð válaði. 

121 Þess vil ek biðja þik, at þú far ór þeima poll, ok snið rit til  

systur Olafs Hettusveins - Hón er í Bjargvin at nunnusetri.  

- ok leita ráðs við hana ok við frændr þína, er þú vil- 

dir sættask - Eigi átt þú sannsyni jarls ... 

122 Eindriði! þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en *annarstveggi sextán mæla.  

En þú skalt, Eindriði, taka þat korn sem Bergþórr á mér at lúka.  

Eigi minna en sextán mæla 

skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En foþur minn 

bi? ek at hann gildi mér þrjú sáld. 

123 Sigurdr Lavarðr sendir kveðju .... Guðs ok sina. Skeið þina vildi konungr hafa. Um vápnabunað at... spjót (af 

átján) olnum jarns, er ek sendir þér með Jóhani ra. Nú er þat b¿n mín at biðja þik at þú sér mér auðbn nú um þetta 

mál. En ef þú gerir nú mín vilja. á skalt þú sanna vingan vára hafa i gegn nú ok jafnan 

124 Guð signi Yðr sira prófastr. Oddr kom til mín ok merkti ek Yðr sex laupa salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund ok 

á þorir saltit af harðr. Engi var saltpundarin heima. Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at 

þeirra salit ok skal ek (þat senda) sem fyrst fæ ek pundara; ok þat til jartegn at ek gaf Yðr þrjú skinn af bókfelli. Ok 

rít til mín hversu þér... 
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Ingen av texterna är elaborerande eller originella i sitt sätt att utrycka sig vilket gör att de inte hamnar i 

det högsta stadiet i tabell 1 men ristarna är fortfarande så pass kunniga i skriftspråket att jag inte skulle 

vilja kalla dem funktionella analfabeter utan detta verkar vara folk som kan använda och gör det för att 

kommunicera specifika önskemål och även om de inte producerar manuskript bör klassas som litterära. 

Klart är i alla fall att det fanns individer under medeltiden (de 6 ristningarna är spritt mellan de olika 

brand lagren). 

Spurkland för en diskussion om läs- och skrivkunnighet under vikingatiden där han argumenterar för att 

runliteracyn borde ha varit utbredd redan under denna period. Det finns lite mer än 3000 runstenar kvar 

i Skandinavien och de flesta innehåller en liknande formel; person A reste sten över person B och sedan 

följer ett släktskap. Hans främsta argument för det är att runstenarna inte bara är talrika utan dessutom 

fyllde en social och praktisk funktion. Runstenarnas exakta funktion är debatterad men de vanligaste 

uppfattningarna är att det är minnesmonument och att de har en juridisk funktion, att genom att bevisa 

sitt släktskap så har man rätt till arv från den personen/ släkten. Detta gör att stenarna får en funktion 

som officiella dokument.125 Dessa två funktioner ställer oss inför frågan; vilka är dessa texter skrivna för? 

Med tanken på ristningarnas placering på offentliga platser, vid vägkorsningar, broar, vid kyrkor osv så är 

de till för att läsas argumentera Spurkland för. 

Spurkland för också fram Aslak Liestøls argumentering för runornas syfte. Hans argumentation baseras 

främst på att;  

Runes were not solely or even chiefly a monumental form of writing- that must be allowed to maintain. 

Their use in memorial inscriptions and the like is secondary – first and foremost they were employed in 

practical everyday life. Indeed this should be self evident. I find it difficult to conceive of someone 

learning to write simply simply in order to carve tomb-stones.126 

Vidare så argumenterar Liestøl att även om en sådan typ av yrkespersoner fanns så vore det helt 

bortkastat om det inte fanns folk som var beredda att lära sig läse enbart för att kunna läsa dessa 

gravmonument. Även från vikingatiden finns det lösfynd av samma typ som i Bergen och Sigtuna men 

dessa är få och återfinns enskilt och spritt över ett stort geografiskt område, flest fynd har funnits i 

Staraja Ladoga (dagens Ryssland) och i Hedeby (dagens Nordtyskland men historiskt danskt). Dessa fynd 

                                                           
125 Spurkland, 2005. S. 138–142. 

126 Spurkland, 2005. S. 144. 
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indikerar att det fanns en vardagligt användande av runor på samma sätt som vi kan se i 

Bergenmaterialet men det viktigaste är att det får mig att ifrågasätta Varför har men ett textbaserat 

kommunikationssätt utan bilder om en begränsad del av befolkningen kan läsa? Och dessutom i 

anslutning till kyrkor (minnesstenarna) eller uppmanar läsaren att göra något? Även runstenarna, trots 

även de med rikaste bilddekorationerna underlättar eller bekräftar det som beskrivs i text (med några få 

undantag till exempel Sigurds ristningen, Sö101). 

Skillnaden mellan vikingatid och medeltid är att vi under medeltiden har ett rikare fyndmaterial som 

tyder på ett vardagligt och kommunikativt användande medan fynden från vikingatiden är främst 

runstenar. Skulle runstenarna vara en form av officiella dokument för arv går det dessutom att 

argumentera för att endast en handfull människor behövde vara läskunniga för att de skulle fylla sina 

syften, då det var en liten del människor som detta berörde. Det finns argument för att gruppen 

textproducenter och textkonsumenter rörde sig i en social praktik där en stor del av befolkningen var 

exkluderad. Jag tror inte det på grund av stenarnas placering och på att monumenten är textbaserade 

utan bilder i motsatsen till till exempel de många romerska monumenten som förvisso innehåller text 

men är framförallt bildbaserade (till exempel Konstantinbågen och Septimius Severus-bågen). 

Min slutsats är att det är mycket troligt att människor under medeltiden har varit pragmatiskt läs- och 

skrivkunniga och att deras färdighet i detta har varit efter behov. Det är inte frågan om en litterär kultur 

eller ens att behovet har gjort att en högra grad av läs- och skrivkunnighet varit nödvändig eller ens 

önskvärd för större delen av befolkningen. Den stora skillnaden som följer med förändringen från en 

germansk kultur till en latin-kristen kultur är att germansk kultur i större grad varit en oral kultur medan 

den latin-kristna är en litterär kultur där det skrivna ordet har en särställning och där skrivna dokument 

kommer att bli grunden för juridiken istället för släktskap som befästs genom monument.  

Vi kan dessutom se att en stor del av runristningarna är namn eller namn+ á och alltså är en form av 

ägande märkning. Denna praktiska användning av runor kräver ingen hög läs- och skrivförmåga men det 

krävs att den finns för att märkningarna skall ha någon funktion överhuvudtaget. För trots att en del 

ristningar som skulle kunna vara trollformler inte nödvändigtvis måste ha en mottagare så kräver denna 

typ av ristning att det skall finnas en producent och en konsument för att den skall ha en praktisk 

funktion inom en social kontext. Även om en hög andel av befolkningen skulle ha en grundläggande läs- 

och skrivfärdighet, ungefär stadie 2 i tabellen så skulle syftet med att skriva sitt namn på saker inte 

kunna upprätthållas om vart fjärde eller vart femte människa inte kunde tillgodose sig texten. 
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Detta tyder dessutom på att kunskapen att läsa och skriva runor borde ha varit utbredd i medeltidens 

början eftersom runbruket är utbrett över hela Norden (utom Finland). Det ligger nog mycket i 

Spurklands slutsats om att man under vikingatiden var mer läs- och skrivkunnig än vad vi tidigare trott 

men under tidig medeltiden så sker ett uppsving i textanvändning över lag och då också text som baseras 

på runor eftersom de redan fanns en kunskap om dem, annars borde de inte förändrats och anpassats 

utan blivit utkonkurrerade av det latinska alfabetet.     

En annan aspekt till denna fråga är de olika sfärerna i det medeltida samhället och tillgången till text som 

skrivits med det latinska alfabetet (landslagar, brev på latin osv). Begränsningar i tillgången till text i 

allmänhet och runornas roll som redan etablerade i en semi-litterär kultur. Även när de latinsk-kristna 

institutionernas instiftare i norden var inte inhemska utan kom utifrån. Detta gjorde att det fanns en 

språklig barriär mellan de som hade tillgång till latinet och de latinska bokstäverna och den övriga 

befolkningen. Även fast denna skillnad kom att upphöra under medeltidens gång så rörde sig fortfarande 

endast en liten elit i denna skriftkulturella sfär och även juridiska dokument som rörde jord och mark 

skrevs på latin och med latinska bokstäver, så trots att någon lärt sig det latinska alfabetet så kunde de 

fortfarande inte tillgodose sig det som stod i dokumentet. Denna barriär kom också att övervinnas. I 

Sverige genom kung Magnus Erikssons landslag (1350-tal) som förkunnade att alla dokument i (de 

världsliga) domstolarna skulle skrivas på folkspråk för att de som ingår avtal skall veta vad som står. 

Denna skillnad i skriftspråk bland de olika sfärerna i det medeltida samhället förklarar dels varför 

runbruket levde kvar så länge som det gjorde och dels att det fortfarande var utspritt över ett så stort 

geografiskt område. Men det gör också att det bara var en av sfärerna som kontrollerade det 

skriftsystem där man producerade manuskript och juridiska dokument (Codex runicus undantaget) vilket 

är en förklaring till runornas underordnade roll inom historieforskningen. Detta utgör inget som helst 

hinder för att folk i allmänhet använde runorna (oavsett i vilken utsträckning de användes) och att några 

som använde dem har haft en högre grad av läs- och skrivkunnighet och dessutom vissa kunskaper i latin. 

Dessa ristningar gör att vi dessutom på goda grunder kan dra slutsatsen att det fanns en större skara 

individer som behärskat båda skriftsystemen och språken eftersom de latinska runristningarna inte är 

begränsade till en vis tid eller ett visst geografiskt område.      
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2.3 Frågeställning 3 

 

Vilka teman är vanligast i runskrifterna? Finns det regionala skillnader? 

Hur fördelar sig de olika kulturella kategorierna inom och mellan de geografiska områdena? Norden är 

ett stort och glest befolkat område under medeltiden. Gör detta att runbruket skiljer sig mellan de 

geografiska områdena eller används runorna i lika stor utsträckning i de olika delar av Norden och vad 

kan vi dra för slutsatser utefter det? Tabellerna är indelade i procent av det totala antalet inskrifter i 

varje område och det är alltså inte frågan om att i första hand bedöma det totala antalet runristningar 

även om denna faktor kommer diskuteras senare i frågeställningen. De olika kategorierna fördelar sig 

enligt följande för de fyra geografiska områdena:  

Tabell 4 Hur teman fördelar sig inom de fyra geografiska områdena.  

 

Kristet innehåll
28%

Ristningar helt eller 
delvis på latin

27%

Fornskandinaviskt 
innehåll

3%

Runrad
42%

Bergenmaterialet

Kristet innehåll Ristningar helt eller delvis på latin Fornskandinaviskt innehåll Runrad
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Kristet innehåll
59%

Ristningar helt eller 
delvis på latin

20%

Fornskandinaviskt 
innehåll

0%

Runrad
21%

De medeltida Svenska landskapen

Kristet innehåll Ristningar helt eller delvis på latin Fornskandinaviskt innehåll Runrad

Kristet innehåll
42%

Ristningar helt eller 
delvis på latin

36%

Fornskandinaviskt 
Innehåll 0%

Runrad
22%

De medeltida danska landskapen samt Island, Grönland och 
Färöarna

Kristet innehåll Ristningar helt eller delvis på latin Hedniskt innehåll Runrad



65 
 

 

 

Med utgångspunkt i dessa tabeller har jag valt att titta närmare på två områden, Gotland och det 

medeltida Danmark (som inkluderade de idag svenska landskapen Halland, Blekinge och Skåne). 

Anledning till att jag har valt dessa är att Gotland har ett så pass rikt material att det påverkar resultatet 

för hela Sverige och att det finns flera intressanta anledningar till detta som vi kan förstå med hjälp av 

kulturkontakts och kultur isolatoriska teorin som Larsson och Söderberg beskriver. Danmark är ett 

intressant fall eftersom ristningar på latin är markant vanligare än i de andra områdena och dess 

geografiska närhet till Nordeuropa gör att de kulturella influenserna borde påverka Danmark mer än de 

övriga områdena (Danmark är till exempel det första av områdena som kristnas) samtidigt som det ändå 

finns 560 runfynd i kategorin varpå de allra flesta från det medeltida Danmark. Anledningen till att jag 

inte valt Bergenmaterialet i denna fråga är att det materialet behandlades i föregående fråga och att det 

materialets avvikelser snarare kan förklaras med att det rör sig om en annan typ av fyndmaterial än på 

andra faktorer.    

2.3.1 Gotland 

Det vi genast kan konstatera är att i de tre geografiska områdena utom Bergenmaterialet är att det är de 

kristna ristningarna som är den vanligaste kategorin i alla områden. Detta beror med stor sannolikhet på 

att det är i den kyrkliga miljön som man ristade runor i beständiga material såsom sten och metall men 

Kristet innehåll
48%

Ristningar helt eller 
delvis på latin

21%

Fornskandinaviskt 
innehåll

1%

Runrad
30%

De norska landskapen (utom Bergen)

Kristet innehåll Ristningar helt eller delvis på latin Fornskandinaviskt innehåll Runrad
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också på att runorna assimilerats in i den kristna kulturen och tycks ha varit ett sätt av flera för 

lokalbefolkningen att ta del av skrift. De medeltida svenska landskapen har en större andel ristningar 

med kristet innehåll än de andra områdena. Detta beror till stor del på det rika runfyndsmaterialet på 

Gotland som består mycket av minnesstenar och andra ristningar i kyrkliga miljöer, de gotländska fynden 

utgör 80 av 145 runfynd med kristet innehåll, alltså mer än hälften. Det är intressant att runbruket var så 

starkt och levde kvar så pass länge på Gotland jämfört med de övriga svenska landskapen. Enligt 

kulturkontakt- och kulturisolationsteorin så borde bruket ha utsatts för större konkurrens då Gotland var 

ett kommersiellt centrum under tidig medeltid där transithandeln dominerade.127 

Gotland som en plats för starka kulturella influenser är dock en sanning med modifikation. Gotland 

upplevde en nedgång i och med att korstågen i öst upphörde i början av 1200-talet.128 Skepps-konsten 

blev bättre vilket gjorde att Gotlands position och betydelse som ett centrum i Östersjön får en nedgång 

för att år 1361 få en dödsstöt i och med den danska kungen Valdemar Atterdags krigståg på ön.129 

därefter kom Gotland att bli ett område i utkanten av makten och handeln till förmån för städer som 

Kalmar och Stockholm. Därmed upphörde också de starka kulturella strömningarna till ön vilket också 

skulle kunna förklara det sena runbruket. 

Det intressanta med Gotlands utveckling under medeltiden är att det finns en så tydlig skillnad mellan 

gotländska landsbygden och staden Visby. Gotland var under 1100–1200-talet ett självstyrande område 

utan stark centralmakt och med en för tiden självständig befolkning (i praktiken jordägande bönder). 

Några har beskrivit det som den gotländska frihandeln130, klart är i alla fall att Gotlands geografiska läge 

och en befolkning som inte behövde frukta någon härskare kom att vinna stora ekonomiska fördelar av 

den självständigheten de hade. En sak som pekar på detta är de många silverskatterna man funnit på 

Gotland. Men i och med Hansans etablering i Visby under 1200-talets början inskränktes gotlänningarnas 

möjlighet att bedriva sin handel. När jag skriver gotlänningar är det landsbygdsbefolkningen på Gotland 

som åsyftas, självklart bodde det gotlänningar i Visby men politiskt kom det att ske en delning mellan 

                                                           
127 Billing Jan, Det medeltida Gotlands historia. en översikt över Gotlands historia 1000–1500, Eget förlag (Tallinn 

2013), S. 62. 

128 Billing, 2013, S. 143. 

129 Billing, 2013, S. 165–167. 

130 Billing, 2013, S. 61. 
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stad och landsbygd. Visbys stadsmur byggdes lika mycket för att skydda staden från landsbygden som 

från fiender utifrån. 

Denna konflikt kom slutligen att leda till ett inbördeskrig på ön år 1288, anledningen till konflikten var 

många men några av de främsta anledningarna var de tyska köpmännens ökade inflytande och att de 

krävde tull på varor från landsbygden som skulle säljas inne i Visby. Över lag försökte Visbys borgare att 

minska landsbygdens inflytande och knyta den politiska makten över ön till Visby och i förlängningen till 

det Hanseatiska förbundet. Visby kom att gå segrande ur denna konflikt efter slaget vid Högbro utanför 

Roma samma år. 

Det finns alltså under slutet på 1100-talet och under 1200-talet en delning av ön politiskt, ekonomiskt 

och i många hänseenden kulturellt. Här kom bland annat bruket av runor att spela en isolatorisk och 

identitetsskapande roll för den gotländska befolkningen gentemot de (tyska) borgarna i Visby. Självklart 

sker ett sådant avståndstagande och vurmande för sin egna kulturella särprägel inom flera områden än 

just val av skriftspråk men det skulle förklara varför bruket av runor är så långlivat på Gotland. Även de 

kristna institutionerna var knutna till Visby, 3 av 4 kloster på ön låg i eller i direkt anslutning till Visby, 

tillhörande franciskanerna och dominikanmunkar (två munkkloster och ett nunnekloster). Det fjärde 

klostret låg i Roma (sydöst om Visby) och tillhörde cisterciensorden.131 Detta innebar att man isolerade 

sig kulturellt för att markera sitt avstånd till Visby samtidigt som kontakten med Östersjöområdet kunde 

upprätthållas.  

Gotland är ett intressant exempel då det är ett begränsat och tydligt geografiskt område som har sin 

egen särprägel under framförallt tidig medeltid. Vi kan studera området utifrån de stora övergripande 

händelserna men också ur ett lokalt perspektiv som gör att vi kan dra väl underbyggda slutsatser kring 

varför runbruket på ön var så omfattande och var i bruk längre än på andra områden i Norden. Gotlands 

historia är som ett resultat av de tyska borgarna och handelsfederationen Hansan nedtecknad i flera av 

de nordtyska städers annaler. En orsak som också bör lyftas fram är att sten är ett vanligare material att 

bygga med på Gotland än på det svenska fastlandet då ön vilar på en kalkstensgrund som är mer 

lättarbetad än till exempel granit och gråberg. Detta gör att fler ristningar överlever då sten är ett 

beständigare material än till exempel trä och skinn.  

                                                           
131 Billing, 2013, S. 116. 
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2.3.2 Danmark  

Det andra geografiska området jag valt att titta närmare på är Danmark. Även om tabellen visar 

ristningar funna i Danmark, Färöarna, Island och Grönland så är en majoritet av dess från Danmark 

framförallt kategorierna ”kristet innehåll” och ”ristningar helt eller delvis på latin” är det danska 

materialet i absolut majoritet jämfört med de andra delarna (se bilaga 1 för mer detaljer). En förklaring 

till att Danmarks annorlunda utfall har två förklaringar del att Danmark är ett område med större 

påverkan för europeisk kultur enligt kulturkontakt- och kulturisolationsteorin och att kristnandet 

påbörjades tidigare i Danmark. Dessutom genomgick Danmark flera förändringar i sitt administrativa 

bruka av skrift samtidigt som resten av Västeuropa under 1000-talets slut och 1100-talets första hälft.132 

Det är inte så konstigt att kulturströmningar från Västeuropa kommer först till Danmark och senare 

sprider sig till resten av Norden. Danmark var dessutom det första av Nordens länder att anmana 

kristendomen och kom att ha den starkaste centralmakten av de nordiska länderna under hela 

tidsperioden.  

Fyndmässigt så består de fynd med det latinska alfabetet främst av praktiska skrifter som rör 

administration och juridiska handlingar. Det som är lite förvånande är att trots att det danska 

runfyndsmaterialet är mycket mindre än det svenska och det norska så verkar inte det latinska alfabetet 

direkt ta över runornas epigrafiska roll, endast 20 av 2500 av Danmarks medeltida kyrkor innehåller 

epigrafiska inskrifter. Detsamma gäller de 1600 bevarande dopfuntar där endast ett fåtal innehåller 

latinsk skrift.133 De runskrifter som återfinnes i de kyrkliga miljöerna är främst på föremål så som 

kyrkklockor och rökelseskrin och verkar vara centrerade till Nordjylland och Fyn, vilket är intressant då de 

kristna inskrifterna är centrerade till områdena Östjylland, Själland och Skåne.134 Det verkar som att 

skriftkulturen i Danmark, trots att den latinska alfabetet och bruket av skriftlig kultur var tidig i Norden så 

finns det ytterst få fynd som tyder på ett vardagligt bruk av runor. Över lag så är det danska 

runfyndsmaterialet från medeltiden litet endast 560 fynd vilket är avsevärt mindre än Bergenmaterialet 

(670 fynd). Man har alltså funnit fler runfynd på en yta motsvarande ett par kvarter i en stad i Norge än i 

hela Danmark. 

                                                           
132 Carelli Peter, Det artificiella minnets födelse. Skriftkultur och literacy i Danmark under tidig medeltid. 

Triangulering, historisk arkeologi vidgar fälten. Redaktörer; Mats Mogren, Mats Roslund m.fl Institutionen för 

arkeologi och antikens historia, Lunds universitet (Lund 2009), S. 63-64.  

133 Carelli, 2009, S. 54–55. 

134 Carelli, 2009. S. 54. 
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Det som däremot är vanligare i Danmark än i de andra nordiska länderna är att de har ett rikt och tidigt 

fyndmaterial av skrivredskap. De redskapen sträcker sig från behållare för bläck, knivar att vässa skrivdon 

med till pergamentpickare (ett redskap för att göra hål i kanten på pergament). Dessa fynd tyder på att 

man tidigare gått över till att skriva på pergament vilket med få undantag inte är ett material förknippat 

med runor.135 Att Danmark skulle ha bättre tillgång till material som förknippas med de latinska 

bokstäverna skulle också kunna vara en förklaring till att runorna (som förknippas med trä och ben) 

slutat användas. Jag föreslår inte att det material man skriver på skall ha betydelse i sig, men att man i 

Danmark har haft en större tillgång till de latinska bokstäverna och den värld som kommer med detta 

och därför inte behövt använda runorna.  

Även om bruket av runor under vikingatiden i Danmark inte kan jämföras med till exempel Uppland och 

Södermanland är det fortfarande så pass omfattande att kunskapen om runorna inte borde försvunnit på 

ett par generationer. De flesta av de danska kyrkorna är från perioden 11–1200-talet, alltså är närheten i 

tid till runbruket bara ett par generationer bort. Det är inte omöjligt att runfyndsmaterialet är 

snedfördelat och att det är många ristningar som försvunnit under historiens gång men samtidigt talar 

fyndmaterialet sitt tydliga språk och detta trots att bruket att bygga i sten var betydligt mer utbrett i 

Danmark än i Sverige och Norge vilket innebär att materialets fördelning borde vara tvärtom mot hur det 

ser ut eftersom sten är ett beständigt material än trä. 

Detta tyder på att Danmarks geografiska läge och närmare kontakter med Västeuropa i kombination 

med en starkare centralmakt än framförallt Sverige och Norge gjorde att den latinska skriftkulturen fick 

ett snabbare genomslag. Att det runfyndsmaterial vi har ofta återfunnits i kyrkliga miljöer förklarar 

dessutom att andelen runristningar på latin är större än i de andra områdena. Att runmaterialet är så 

litet tyder på att Danmarks närhet till övriga Europa och kanske framförallt till ärkebiskopsdömet 

Hamburg-Bremen gjort att influenserna varit betydligt starkare än i övriga Norden. Detta i kombination 

med ett förhållandevis stabilt och centraliserat styre gjort att det har utvecklats en praktisk världslig 

administration som använt de latinska bokstäverna och på så sätt konkurrerat ut runorna tidigare än i 

framförallt Sverige och Norge som under den tidiga medeltiden var i princip låsta i konstanta inbördes 

stridigheter. Men något skäl till att skrift över lag inte verkar varit så utbredd utanför de administrativa 

och kyrkliga sfärerna kan denna undersökning inte svara på.   

                                                           
135 Carelli, 2009. S.59–61. 
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2.3.3 Slutdiskussion för teman 

 

Trots vissa skillnader kategorierna emellan så är det ändå de kristna ristningarna som dominerar de 

ristningarna med kulturell koppling. En kategori som jag inte behandlat i de två tidigare kapitlen är 

runraden som ju utgör den enskilt vanligaste ristningen i samtliga områden. Som jag tidigare gått igenom 

är denna kategorin svårtolkad eftersom den skulle kunna tolkas som en skrivövning men också som en 

symbolisk skrift med magisk innebörd. Jag har tidigare uteslutit att det enbart skulle röra sig om 

fornskandinavisk magi eftersom runraden inte förekommer tillsammans med dessa och att det 

vanligaste kombinationen är namn+ runrad och alltså inte kan tillskrivas den ena kulturen eller den 

andra. Runraden förekommer dessutom i en del kristna skrifter så dess kulturella och religiösa 

tillhörighet är tvetydig, trots att den definitivt har ett germanskt ursprung.  

Det anmärkningsvärda och för mig själv oväntade resultatet var dels den nästan totala frånvaron av 

fornskandinaviskt innehåll och dels den förhållandevis stora andelen ristningar på latin. Trots att de 

flesta latinska ristningar inte är långa eller kräver någon större färdighet i läs- och skrivkunnighet är 

denna kulturella korsning anmärkningsvärd och understryker hur pass väl runorna assimileras in i den 

latinsk-kristna kulturen. Denna andel är lägst i Sverige men utgör trots allt 20% av det materialet vi kan 

ge en kulturell koppling till (i det danska materialet utgör latinskrifterna 36%).  Men och andra sidan är 

andelen av de kristna ristningarna större i Sverige än i de andra områdena (59%). En annan intressant 

aspekt är de förhållandevis många ristningar på latin som inte passar in i den kristna kategorin utan är av 

sekulär karaktär.  

På det stora hela så är det ingen del av Norden som kan sägas ha en annan kulturell tillhörighet än den 

latinsk kristna och de skillnader som jag tidigare pekat på är snarare variationer inom samma kultur än 

egna lokala kulturer när det kommer till de olika temana i runristningar. Det tål däremot att påpekas att 

till exempel bruket att resa minnesstenar är betydligt mer utbrett på Gotland än på andra platser men 

det avspeglas inte i runristningarnas tema. Utefter det faktumet drar jag slutsatsen att runbruket borde 

ha varit allmän spritt och använt över hela Norden. Hade ett av områdena inte haft en tidigare tradition 

av att rista runor hade bruket försvunnit tidigare då den dels hade konkurrerats ut av den latinska 

skriften och dels så hade vi inte sett denna assimilation in i den nya kulturen.  
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2.4 Slutsats 

 

Som jag hoppas ha visat kan den frågan som ställdes i uppsatsens titel, Medeltida runor och runliteracy- 

kulturell krock eller kompromiss? Enkelt besvaras med: kompromiss. Undersökningen visar tydligt att 

runorna som skriftsystem rör sig i en kristen kultur och bruket skall snarare ses som en skillnad i vilka 

som hade och inte hade tillgång till det latinska alfabetet. Detta belyses i att de allra flesta fyndens 

innehåll inte rör politiska eller juridiska frågor utan har en praktisk funktion och används av pragmatiska 

skäl i en miljö där en högre grad av läs- och skrivkunnighet inte nödvändigtvis varit önskvärd eller 

nödvändig. Att det var skillnad mellan sfärerna belyses dessutom av fyndens placering där det är 

framförallt i kyrkliga och privata miljöer som runorna återfunnits, kyrkan är naturligtvis en exponent av 

den kristna kulturen men samtidigt en plats där människor samlades och lättare kunde nås av skrivna 

budskap. Denna slutsats underbyggs dessutom av att så gott som inga runfynd är funna i anslutning till 

slott och borgar. Den nästan totala avsaknaden av fornskandinavisk tro i runorna var förvånande men 

tyder på att de nordiska samhällena konverterat och anammat kristendomen och blivit en del av den 

latin-kristna världen. Utgår man från kulturkontakts och kulturisolationsteorin som jag byggt denna fråga 

kring så innebär det att Norden var öppen för dessa förändringar och att det fanns en önskan från 

framförallt den politiska sfären (den sfären som hade eller kom att få tillgång till det latinska alfabetet) 

att ingå i den västeuropeiska latin-kristna sfären. Skriftkulturen bör sedan ha spritt sig över tiden till de 

andra sfärerna i samhället för att framåt medeltidens slut vara helt dominerande. 

Frånvaron av fornskandinaviska fynd tyder dessutom på att Norden redan var kristet vid medeltidens 

början vilket innebar att kristendomens spridning till alla sfärer i samhället skett parallellt eller att det 

gått mycket fort under 1000-talet. Majoriteten av de runstenarna som restes under vikingatiden är 

kristna men det finns exempel från 1000-talet på runstenar med fornskandinaviska symboler (främst 

Tors hammare) och text som refererar till de gamla gudarna. Ett alternativ skulle vara att de som behöll 

den fornskandinaviska tron inte anammade skriftkultur så som de kristna men det är osannolikt då de 

flesta runristningar trots allt är av praktisk kommunikativt syfte. Kristendomen har dessutom etablerats 

långt innan det latinska alfabetet i Norden, vilket är intressant då det innebär att det skiljer flera hundra 

år mellan att kristendomen etableras i Norden till att man anammar det latinska alfabetet och latinsk-

kristen skriftkultur. 

Vad gäller runliteracyn så tyder materialet på en pragmatisk läs- och skrivkunnighet där det praktiska 

behovet var det som styrde men att det samtidigt fanns människor med en god läs- och skrivförmåga. 
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Detta är värt att notera då vi rör oss i en kontext där det inte, åtminstone i periodens början 

producerades särskilt många handskrifter eller litterära texter överhuvud taget. Runornas utbredning 

geografiskt och kontinuiteten i användandet tyder på att det fanns en sfär i det medeltida samhället som 

hade tillgång till och använde de latinska bokstäverna medan en sfär inte hade tillgång till den världen 

och därför fortsatte att använda runor. Det förklarar varför runbruket ökar samtidigt som det latinska 

alfabetet introduceras, skrift och literacy blir mer utbredd och viktigare i vardagslivet av pragmatiska 

skäl. Här blir det kulturella skiftet tydligt då Norden går från en muntlig tradition till en litterär kultur 

vilket gav runbruket ett uppsving innan det latinska alfabetet till slut kom att bli helt dominerande. Men 

vid medeltidens första hälft är det en stor del av befolkningen som är utestängda från latinsk text och 

därför indirekt valt att fortsätta använda runor.  

Det som denna undersökning främst bidragit med i den medeltida literacyforskningen är att den 

behandlat ett kvantitativt mycket stort och geografiskt spritt källmaterial och att den undersökt 

materialet med hänsyn till olika stadie och nivåer av läs- och skrivkunnighet: detta genom att 

kategoriserat dem efter innehåll och komplexitet. Dessutom har hänsyn tagits till vilken typ av föremål 

och material som ristningarna är funna på samt på vilka plats de är funna. Anledningen till att runorna 

överlevde så länge som de gjorde trots en i teorin stark påverkan från den latinska skriften är att 

runskriften användes av den sfär i samhället som inte hade tillgång till latinsk skrift och att kunskapen 

om runorna varit så pass välförankrad i samhället att de fortsatte att användas av pragmatiska skäl. 

Skulle runkunskapen vara låg (överlag eller i vissa områden) skulle skriftsystemet försvunnit mycket 

tidigare än vad det gjorde och vi skulle se större regionala skillnader. 

Jag ansluter mig till de forskare som menar att vi borde omvärdera runornas roll inom läs- och 

skrivkunnighetsforskningen. Runorna har tidigare betraktats som en epigrafisk skrift. Jag argumenterar 

inte för att medeltidens runbruk i Norden skulle vara en del av en tidigare förbisedd litterär kultur utan 

snarare en proto- eller semilitterär kultur där runorna främst används som ett effektivt 

kommunikationsmedel. Även om literacynivån generellt är relativt begränsad tyder undersökningen på 

att det fanns en stor grupp människor som faktiskt kunde läsa och skriva. Hur stor denna grupp är går 

inte att bedöma utifrån det material som finns kvar men jag tror mig ändå kunna hävda att fler kunde 

läsa och skriva med runor som primära (och sekundära) skrivtecken än vad som tidigare varit känt.  

Skillnader i teman och i geografiska områden var små och berodde snarare på typ av material r än att det 

skulle existerat lokala traditioner eller finnas områden där fornskandinavisk tro fortfarande hade ett 

fäste. De största skillnaderna utgörs av Bergenmaterialet och fynden på Gotland men det har snarare 
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med typen av fyndmaterial att göra än en avvikelse i runbruket. Traditionen att resa minnesstenar 

ristade med runor levde vidare längre på Gotland som en del i vad som närmast kan beskrivas som ett 

kulturellt ställningstagande från den gotländska landsbygdens sida gentemot staden Visby. Men när 

runor används görs det inte för andra ändamål än sådana som också återfinns på andra platser. Det är 

alltså inte fråga om en egen skrifttradition eller ett unikt material annat än i omfång. Gotlands rika 

fyndmaterial kan förklaras med att ön består av kalksten, som är enklare att bearbeta och rista i än 

Nordens andra bergarter. Det gör att fler av dessa ristningar har överlevt jämfört med övriga Norden 

(framförallt Sverige och Norge), där man främst ristat i trä och ben.  

Temamässigt är det de kristna ristningarna som är vanligast bland de ristningar som utrycker en kulturell 

tillhörighet. Danmark som har den minsta mängden fyndmaterial verkar tidigare ha gått över till att 

skriva på och använda pergament. Denna slutsats förklaras med dels kulturkontaktsteorin. Danmark 

ligger närmare Europa och influenser därifrån kommer först till Danmark och sedan till resten av Norden. 

Men denna slutsats stödjs också av ett arkeologiskt fyndmaterial som består av skrivdon och 

skrivtillbehör, något som inte i samma utsträckning återfinns i övriga delar av Norden som de gör i 

Danmark.  

2.5 Slutdiskussion och Vidare forskning 

 

Detta kapitel är till för att sätt min undersökning i ett större sammanhang och ge lite förslag på hur man 

kan gå vidare med resultatet från undersökningen. 

Runornas roll i det medeltida samhället går att spåra till den funktion de fyllde, ett sätt att förmedla 

budskap med text där bilder eller enskilda tecken (till exempel bomärken) inte var tillräckliga för att fylla 

behovet som fanns. Huruvida detta behov var större på vissa platser som till exempel städer är svår att 

säga på grund av att materialet är så fragmentiskt. Men att det fanns ett behov kan vi med säkerhet säga 

eftersom folk valde att lära sig läsa och skriva.  

Först och främst så borde en grundligare undersökning göras om runornas roll i det medeltida samhället 

och hur det kan ha påverkat att man haft två olika skriftsystem under flera århundraden. För egen del 

skulle jag vilja göra en jämförelse på Gotland eller Bergen mellan text baserat på runor och text baserat 

på det latinska alfabetet. Tanken är då att ha samma utgångspunkt i kulturkontaktsteori och se om det 

blir fler texter överlag eller när det latinska materialet växer så försvinner runorna? 
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Ett förslag på vidare forskning är att förbättra modellen för bedömning av literacy till att vara mer 

inriktad på runor och ta hänsyn till de begränsningar som den sfären i samhället ställdes inför i och med 

att de inte hade tillgång till pergament eller hade råd att resa en minnessten men ändå skapade text. 

Literacyforskningen i Norden är mindre efterforskad än i till exempel England, Tyskland och Frankrike, 

mycket på grund av mängden fyndmaterial som finns att tillgå (eller snarare bristen av fyndmaterial). Där 

tror jag att runorna kan vara ett bra komplement till det begränsade material i framförallt Sverige 

(speciellt under medeltidens första två århundraden).  

Ett problem som jag själv kommit i kontakt med i undersökningen (och inte ägnat så mycket utrymme åt 

då det inte ligger i linje med syftet) är dateringarna av runristningarna. Jag har tagit viss hänsyn till det i 

min behandling av vissa frågeställningar men det vore intressant att dela in ristningarna i kategorier som 

bygger på dateringar för att undersöka när runorna används som flitigast och när de börjar försvinna och 

om det skiljer sig geografiskt.  

2.7 Summary 

 

The result of this thesis is that the runes coexisted and assimilated into the Latin culture rather 

uncomplicated and simply faded away as the middle ages went on and more people got access to the 

Latin alphabet. It did however survive in some areas with an early monastic tradition for longer than in 

other areas which suggest that it was not a cultural expression against the Latin-Christian church. But 

rather a matter of a pre-existing usage of the runes in a proto-literate society. Not all spheres in society 

had access to the new culture and the new alphabet and therefore continued to use runes. This 

concludes my theory that the runes were an accepted part of the Scandinavian middle ages and that its 

disappearance shall be explained by impracticality rather than an active policy against it from the church 

and the state. The runes where accessible to a large group of people that did not have the opportunity or 

the need to learn the Latin alphabet. 

The runeliteracy however is harder to say something definite about due to the difficult nature of literacy 

questions and the lack of concrete evidence like schools or guides to read and write (or in this case 

carve). But the result strongly suggest that a large part of the population was able to read simpler text, 

and some had a high skill in reading and writing. We can draw that conclusion from the practical use of 

the runes in Bergen, Norway and the fact that even the epigraphic finds lack pictures or anything else to 

further explain what is written, it is just text. It is not a literate culture but a semi-literate one where 
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literacy was of a practical nature and not one of a professional manuscript producing one. It shall also be 

noted however that only two manuscripts were written with runes (as we know of) and those are copies 

of text written with the Latin alphabet. 

Thematically the type of text that is carved with runes is the same for the whole Nordic area with small 

differences due to cultural influence and the number and type of runic finds. The Bergen material 

consists of shorter and more everyday carvings while the memorial stones on Gotland is a bit longer but 

follows a formula.   
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https://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-personnamn/smp---natutgava-och-fullstandigt-register.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-personnamn/smp---natutgava-och-fullstandigt-register.html
http://www.nb.no/baser/runer/efunnliste.php
http://skaldic.abdn.ac.uk/db.php?if=default&table=home
http://skaldic.abdn.ac.uk/db.php?if=runic&table=database&view=runic
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4.0 Bilaga 1. Förteckning över vilka runristningar som placerats i vilken kategori. 

 

 Bergenmaterialet De medeltida svenska landskapen 

Fullständig mening 
(subjekt och predikat) 
Ej namn + á 

B001, B017, B036, B038, B039, 
B042, B055, B056, B084, B088, 
B091, B095, B105, B106, B111, 
B114, B116, B118, B136, B140, 
B145, B149, B153, B168, B181, 
B184, B190, B192, B195, B204, 
B205, B215, B219, B238, B241, 
B244, B245, B248, B249, B251, 
B252, B255, B257, B262, B265, 
B279, B296, B297, B308, B309, 
B320, B324, B333, B349, B357, 
B365, B368, B372, B373, B379, 
B380, B384, B385, B390, B394, 
B399, B403, B405, B407, B410, 
B412, B413, B416, B417, B418, 
B420, B431, B432, B434, B448, 
B462, B466, B467, B493, B494, 
B496, B500, B515, B516, B518, 
B524, B525, B535, B539, B540, 
B555, B551, B553, B562, B563, 
B564, B567, B569, B572, B583, 
B584, B596, B598, B602, B604, 
B613, B622, B625, B628, B644, 
B645, B646, B660                                             

ÖL8, ÖL53, ÖL54, ÖL274A, ÖL268, 

ÖL NOR1987;10, Öl SAS1989;43, 
ÖG35,  ÖG39, ÖG49, ÖG57, 
ÖG173, ÖG245, ÖG48, ÖG 
Fv1959;241, ÖG HADS30;13R, ÖG 
NOR2001;32, SÖ286, SÖ337, SÖ 
Fv1965;133, SÖ Fv1969;299, SÖ 
Fv1973;190, SM4, SM6, SM18, 
SM23B, SM25, SM26, SM50, SM54, 
SM67, SM74, SM81, SM83, SM114, 
SM 117, SM123, SM145, SM158, 
SM162, SM164, SM Fridell2004;11, 
VG1, VG64, VG69, VG70, VG71, 
VG76, VG80, VG81, VG86, VG88, 
VG91, VG93, VG94, VG95, VG97, 
VG98, VG99, VG121, VG129, 
VG131, VG138, VG143, VG144, 
VG146, VG148, VG163, VG165, 
VG196, VG202, VG204, VG210, 
VG213, VG215, VG216, VG217, 
VG219, VG220, VG223, VG239, 
VG240, VG243, VG244, VG246, 
VG260, VG265, VG271, VG279, 
VG280, VG Fv1972;265,  
VG Fv1983;236, VG Fv1986;223, VG 
VGD1984;75, VG VGD1987;122, 
U64, U219, U220, U504, U595, 
U799, U Fv1990;39B,  
U NOR2000;21, U NOR2000;22,  
U NOR2000;25A, U NOR2000;25B, 
U NOR2000;26, U NOR2000;27A, U 
NOR2000;32B,  
U STERIK2002;168, VS14, Nä 2, Nä 
20, HS19, Bo NIYR;1, Bo NIYR;2, Bo 
NIYR;3,  
G1, G2, G3, G4, G5, G7, G8, G11, 
G12, G13, G14, G15, G16, G21, 
G22, G24, G27, G28, G29, G31, 
G33, G34, G35, G36, G38, G39, 
G42, G43, G44, G46, G47, G48, 
G49, G51, G54, G55, G60, G63, 
G64, G65, G66, G67, G68, G69, 
G70, G71, G75, G76, G81, G83, 
G97, G99, G100, G101, G102, G103, 
G104A, G104B, G104C, G104D, 
G104E, G104F, G107, G108, G109, 
G115, G118, G119, G120, G122, 
G123, G124, G126, G128, G129, , 
G132, G139, G140, G142, G146, 
G147, G148, G150, G151, G152, 
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G155, G156, G158, G161, G163, 
G164, G165, G166, G167, G168, 
G170, G171, G172, G173, G174, 
G177A, G178, G181, G182, G183, 
G184, G191, G192, G195, G199, 
G201, G206, G210, G212, G215, 
G217, G225, G226, G231, G232, 
G233, G234, G240, G242, G243, 
G244, G252, G254, G255, G280, 
G282, G283, G284, G285, G288, 
G289, G290, G291, G292, G293, 
G264, G295, G297, G298, G299, 
G306, G307, G308, G309, G312, 
G317, G318, G319, G322, G327, 
G334, G335, G336, G351, G381, 
G383, G395,           

                                 

Kristet innehåll (Jesus, 
gud, Maria, helgon, pater 
noster, osv) 

B003, B005, B006, B007, B013, 
B042, B073, B075, B085, B130, 
B195, B201, B207, B233, B238, 
B244, B248, B333, B367, B370, 
B375, B389, B403, B407, B412, 
B431, B448, B462, B471, B524, 
B541, B543, B544, B577, B583, 
B611, B623, B625            

ÖL NOR1987;10, Öl SAS1989;43, 
ÖG35, ÖG39, ÖG49, ÖG245, 
ÖG248, ÖG Fv1986;222, ÖG 
SvK200;109, SÖ286, SÖ AA29;8, 
SM22, SM38, SM57, SM66, SM81, 
SM82, SM83, SM114, SM115, 
SM116, SM117, SM145, SM 
NOR1997;25, VG76, VG81, VG88, 
VG97, VG121, VG144, VG163, 
VG165, VG210, VG217, VG219, 
VG221, VG222, VG223, VG227, 
VG243, VG245, VG247, VG248, 
VG253, VG256, VG 258, VG262, 
VG264, VG Fv1973;201B, VG 
Fv2007;37, U504, U799, U DLM;70, 
U Fv1959;98,  
U Fv1990;37, U NOR1994;26B,  
U STERIK2002;168, VS8, VS14,  
Nä 20, Nä Fv1979;236, VR 5, HS19, 
D Fv1980;230, G5, G14, G15, G21, 
G22, G31, G35, G36, G38, G43, 
G48, G49, G55, G60, G62, G63, 
G64, G65, G66, G67, G68, G73, 
G76, G78, G81, G99, G100, G103, 
G104A, G104B, G104C, G104D, 
G104E, G104F, G105, G107, G108, 
G115, G118, G119, G127, G142, 
G152, G158, G164, G166, G167, 
G168, G176, G179, G182, G183, 
G192, G195, G199, G221, G229, 
G238, G249, G254, G259, G260, 
G278, G282, G292, G293, G301, 
G306, G308, G312, G312, G317, 
G331, G334, G335, G336, G345, 
G363, G372, G383                                                                    



80 
 

Inskrift helt eller delvis 
på latin 

B003, B005, B006, B007, B014, 
B033, B036, B071, B073, B075, 
B085, B106, B130, B145, B201, 
B207, B233, B248, B270, B285, 
B296, B330, B337, B341, B370, 
B375, B471, B543, B563, B577, 
B583, B596, B601, B605, B611, 
B616, B619, B623            

ÖG248, ÖG Fv1999;177, ÖG N265A, 

SÖ286, SÖ AA29;8,  
SÖ Fv1974;210, SM38, SM49, 
SM82, SM115, SM145, VG88, VG95, 
VG146, VG165, VG210, VG221, 
VG222, VG234, VG245, VG247, 
VG248, VG253, VG258, VG262, 
VG264, VG Fv1973;201B, U15, U 
DLM;70, U Fv1959;98,  
U Fv1990;37, U NOR1994;26B, VS8, 
Nä Fv1979;234, Nä Fv1979;236,  
VR5, J Fv1970;86,  
D Fv1980;230, G73, G127, G145, 
G149, G175, G190A, G194, G278, 
G345, G360, G363                        

Hedniskt innehåll (Oden, 
Tor osv) 

B056, B257, B380 VG256 

Ej fullständiga meningar 
eller enskilda ord. Skadat 
fyndmaterial. 

B008, B010, B021, B034, B037, 
B102, 103, B107, B108, B110, 
B113, B126, B132, B135, B147, 
B156, B165, B171, B174, B180, 
B183, B187, B203, B208, B217, 
B221, B224, B225, B226, B229, 
B230, B232, B237, B246, B260, 
B271, B275, B276, B277, B284, 
B289, B290, B291, B295, B299, 
B300, B304, B311, B312, B328, 
B342, B346, B355, B358, B374, 
B382, B401, B402, B408, B422, 
B427, B429, B438, B440, B480, 
B487, B495, B499, B507, B509, 
B510, B511, B531, B534, B548, 
B550, B552, B556, B558, B561, 
B568, B571, B585, B597, B641, 
B643, B661, B665                                    

ÖL211, ÖG SHM21530:768, ÖG 

SHM22111:430, VG46, VG54, VG68, 
VG89, VG96, VG111, VG132, VG 
141, VG147, VG200, VG209, VG272, 
U602, U ATA5234/45, U 
Fv1975;171A, U Fv1979;249, U 
NOR1998;27B, U NOR2000;24, U 
NOR2001;23, G9, G25, G30, G32, 
G79, G82, G90, G91, G137, G198, 
G213, G214, G223, G224, G235, 
G239, G245, G246, G247, G250, 
G265, G271, G274, G296, G302, 
G310, G310, G313, G314, G321, 
G323, G324, G328, G329, G333, 
G339, G340, G341, G344, G349, 
G378, G386           

Icke meningsgivande B022, B025, B041, B046, B048, 
B050, B057, B060, B076, B170, 
B178, B189, B214, B218, B227, 
B259, B267, B274, B292, B294, 
B305, B332, B338, B354, B363, 
B386, B387, B398, B404, B406, 
B415, B426, B436, B442, B443, 
B444, B451, B452, B455, B457, 
B458, B476, B504, B512, B530, 

VG145, VG214, VG224, VG241, 
VG249, VG281, VG NOR2002;34, U 

AST1;174, U AST1;179, U 
AST1;183, U NOR1996;18A, U 
NOR1996;18C, U NOR1997;29B, U 
NOR1997;30D, U NOR2000;28A, U 
NOR2001;22B, U SHM5664, Bo 
NIYR;5, G19, G125, G169, G177B, 
G185, G257, G286             
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B546, B547, B554, B566, B574, 
B579, B590, B606, B607, B609, 
B614, B634, B656, B664, B666                      

Fynd med runtecken 
utan normaliserad 
tolkning 

B015, B018, B019, B024, B027, 
B029, B030, B031, B032, B053, 
B054, B058, B059, B068, B069, 
B074, B083, B089, B092, B094, 
B099, B100, B101, B109, B120, 
B123, B125, B134, B137, B141, 
B150, B158, B160, B161, B163, 
B166, B172, B193, B206, B211, 
B235, B242, B263, B306, B315, 
B317, B329, B335, B396, B437, 
B460, B461, B465, B474, B489, 
B506, B522, B528, B529, B542, 
B566, B570, B612, B617, B647, 
B654, B668, B669                     

ÖL203, ÖG HADS30;4V, ÖG 

NOR1997;31, SM24, SM47, SM 70, 
SM ATA4278/31, SM ATA344/37, 
VG60, VG84, VG185, VG191, 
VG208, VG211, VG237, VG238, 
VG263, VG268, VG269, VG278, VG 
ATA6451/87, VG Fv1973;201A, VG 
Fv1982;237, VG Fv1992;170, VG 
Fv1992;171B, VG VGD1984;79,  
U Fv1981;199, U Fv1983;232,  
U Fv1986;220B, U Fv1990;35,  
U Fv1990;39A, U Fv1990;41C,  
U NOR1997;29D, U NOR1997;31,  
U NOR2000;28B, U Uppl1969;32, 
Vs6, D Fv1979;229, G6, G17, G20, 
G23, G26, G95, G190B, 190C, 
G273, G304, G315, G316, G346, 
G357, G360, G374, G377, G380, 
G384, G391, G396                      

Enskilda runor (1–3 utan 
mening). Även 
runliknande tecken.  

B016, B040, B051, B067, B078, 
B079, B082, B090, B096, B097, 
B138, B144, B154, B185, B186, 
B202, B210, B212, B231, B234, 
B236, B239, B240, B268, B269, 
B278, B282, B286, B314, B323, 
B331, B351, B352, B359, B362, 
B366, B381, B421, B425, B430, 
B435, B483, B484, B485, B486, 
B488, B492, B497, B502, B505, 
B517, B519, B545, B559, B560, 
B575, B576, B578, B580, B581, 
B589, B600, B610, B620, B624, 
B630, B632, B633, B635, B636, 
B637, B638, B642, B648, B653, 
B659, B662, B667, B670                       

ÖL214, VG231, VG232, VG235, 
VG241B, VG241C, VG254 A, VG254B, 
VG255, VG275, VG282,  
VG NOR2001;28, VG 
SkalundaRaä50,  
U Fv1981;201, U Fv1990;41A,  
U Fv1993;236, U NOR1996;17D,  
U NOR1997;29C, U NOR1997;30B,  
U NOR1997;30C, U NOR2000;31B,  
U NOR2000;32A, NÄ Fv1992;153, 
G74, G153, G153A, G160, G211, 
G262, G303, G320, G375               

Trollformel/ förbannelse  B050, B257, B258, B391, B394, 
B432, B541, B593, B594     

ÖG ATA323-790-2004,  
ÖG Fv1986;222,  
ÖG NOR2001;32, VG260,  
VG Fv1992;172,  
U AST1;166,  
U Fv1983;229,  
U Fv1990;37, G159,   
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Namn 
Även namn + á 
Namn + runrad 

B004, B012, B023, B043, B047, 
B049, B052, B061, B062, B063, 
B064, B065, B066, B070, B072, 
B077, B080, B081, B093, B098, 
B104, B115, B117, B121, B122, 
B127, B128, B129, B131, B133, 
B139, B143, B146, B148, B151, 
B152, B155, B157, B159, B162, 
B164, B167, B169, B173, B175, 
B176, B179, B182, B194, B196, 
B197, B198, B199, B200, B209, 
B213, B216, B220, B222, B223, 
B228, B243, B247, B253, B254, 
B256, B261, B266, B272, B273, 
B281, B283, B288, B302, B303, 
B307, B316, B318, B321, B322, 
B327, B334, B336, B343, B344, 
B345, B347, B348, B350, B353, 
B356, B360, B361, B364, B369, 
B371, B376, B377, B388, B389, 
B392, B393, B395, B397, B400, 
B411, B414, B419, B423, B428, 
B433, B439, B446, B447, B456, 
B463, B464, B468, B469, B470, 
B472, B473, B477, B478, B481, 
B482, B491, B501, B502, B513, 
B514, B520, B523, B526, B527, 
B536, B537, B538, B549, B555, 
B557, B565, B573, B586, B587, 
B588, B591, B595, B599, B603, 
B608, B621, B626, B627, B629, 
B639, B640, B649, B650, B652, 
B657,                                                            

Öl60, ÖL266, ÖL NOR2003;26, 

ÖG218, ÖG Fv1986;88B,  
ÖG N265B, ÖG N268,  
ÖG SvK200;87, SÖ78, SÖ330, 
SM23, SM118, SM119, SM120, 
VG10, VG36, VG142, VG201, 
VG212, VG225, VG230, VG242, 
VG250, VG252, VG261, VG266, 
VG267, VG273, VG283,  
VG Fv1979;249, VG Fv1988;247,  
U ALSNÖHUS;50,  
U Fv1980;235,  
U Fv1990;33,  
U Fv1990;36,  
U NOR1996;17B,  
U NOR1996;18B,  
U NOR2000;27B,  
VS Fv1972;266, G50, G61, G84, 
G106, G130, G144, G154, G162, 
G177D, G196, G197, G236, G326, 
G338, G347, G366, G369, G371, 
G385               

Runrad (delar eller 
fullständig till exempel 
Fuþor…) 

B009, B011, B017, B020, B026, 
B028, B035, B038, B041, B044, 
B045, B065, B066, B086, B087, 
B112, B115, B119, B124, B129, 
B142, B177, B188, B191, B250, 
B254, B266, B280, B298, B301. 
B307, B313, B319, B325, B371, 
B378, B383, B409, B414, B424, 
B439, B441, B445, B449, B450, 
B475, B479, B490, B508, B521, 
B532, B533, B582, B615, B651, 
B663       

ÖL33, ÖL202, ÖL NOR1997;31,  

ÖG Fv1992;174, SÖ Fv1965;136, 
SÖ Fv1973;190, SM12, SM14, 
SM68, SM156, SM160, SM165,  
SM IVOS1990;19,  
SM KALM1986;119, VG31, VG203, 
VG205, VG206, VG218, VG259, 
VG276, VG Fv1992;171A,  
U F2;43, U Fv1973;197B,  
U Fv1976;96,  
U Fv1986;220C,  
U Fv1990;41B,  
U NOR1996;18D,  
U NOR1997;30E,  
U NOR2000;23,  
U NOR2003;22,  
U TOR1996;307, VS7, VS26,  
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Vs Fv1992;173, VR 4, J Fv1959;99, 
Bo NIYR;7, G56, G104A, G142, 
G194, G209, G221, G230, G256, 
G258, G267, G330, G332, G367, 
G382                    

                  

 De medeltida danska 
landskapen (inklusive Skåne, 
Blekinge, Halland och Slesvig)  
Färöarna, Grönland, Island, 
Shetlandsöarna, Övriga regioner 

De norska landskapen (utom 
Bergen), N603-N773 Återfinnes i 
Bergenmaterialet  
 

Fullständig mening 
(subjekt och predikat) 
Ej namn + á 

DR14, DR22, DR28, DR31, DR38, 
DR39, DR46, DR48, DR73, DR74, 
DR92, DR103, DR111, DR147,  
DR148, DR152, DR156, DR163, 
DR231, DR169, DR175, DR179,   
DR180, DR183, DR184, DR186, 
DR200, DR222, DR223, DR234, 
DR235, DR240, DR241, DR257, 
DR302, DR303, DR306, DR307, 
DR322, DR326, DR327, DR332, 
DR347, DR352, DR355, DR362, 
DR366, DR368, DR373,  
DR MNOR2002;11A,  
DR MNOR2002;11B, 
DR MNOR2002;11C, DR Til5, 
DR EM85;432A, DR EM85;434L, 
DR EM85;438N, DR EM85;464, 
DR EM85;469, DR EM85;470B, 
DR EM85;475A, DR EM85;493, 
DR EM85;516F,  
DR AUD1989;222,  
DR Fv1990;30,  
DR Fv1993;224,  
DR Lyngsjö1992;12, 
DR Schl22, DR Aarb1987;191A, 
FR2, FR6, GR1, GR3, GR4, 
GR8, GR9, GR11, GR14, GR15, 
GR16, GR38, GR NOR1998;10, 
IS IR;73, IS IR;75, IS IR;76,  
IS IR;78, IS IR;101, IS IR;102B,  

N1, N5, N7, N8, N9, N10, N11, N12, 
N13, N14, N19, N21, N22, N25, N26, 
N28, N36, N42, N46, N49, N55, N56, 
N57, N60, N65, N69, N70, N71, N72, 
N73, N77, N78, N79, N83, N92, N93, 
N94, N95, N103, N107, N108, N110, 
N114, N121, N122, N123, N126, 
N128, N129, N130, N131, N133, 
N146, N148, N149, N150, N151, 
N154, N155, N156, N157, N158, 
N159, N161, N164, N169, 170, N171, 
N172, N174, N175, N178, N179, 
N181, N182, N183, N189, N191, 
N192, N195, N198, N212, N214, 
N215, N221, N227, N230, N231, 
N232, N240, N247, N249, N250, 
N253, N254, N257, N258, N261, 
N264, N266, N268, N269, N272, 
N274, N275, N276, N277, N278, 
N279, N280, N281, N283, N284, 
N286, N287, N289, N291, N293, 
N297, N298, N301, N302, N309, 
N312, N317, N318, N319, N320, 
N323, N325, N330, N337, N344, 
N346, N349, N350, N351, N352, 
N357, N358, N362, N364, N368, 
N369N, N384, N386, N387, N388, 
N390, N391, N392, N393, N396, 
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IS IR;107, IS IR;109, IS IR;111, 
IS IR;114, IS IR;116, IS IR;119, 
IS IR;120, IS IR;121, IS IR;126, 
IS IR;129, IS IR;131, IS IR;132,    
IS IR;138, IS IR;142, IS IR;147,  
IS IR;149, IS IR;155, IS IR;166,  
IS IR;174, IS IR;176, IS IR;181, 
IS IR;200, IS IR;207A, IS IR;208, 
IS RunaIslandi16                       

N408, N411, N419, N422, N425, 
N427, N428, N429, N430, N434, 
N437, N438, N439, N443, N445, 
N446, N447, N455, N457, N460, 
N461, N462, N467, N471, N473, 
N475, N478, N480, N485, N486, 
N488, N493, N494, N496, N497, 
N502, N504, N506, N510, N511, 
N521, N524, N526, N527, N530, 
N532, N534, N535, N536, N540, 
N540/N546, N547, N549, N551, 
N553, N554, N564, N565N N566, 
N575, N576, N579, N580, N583, 
N584, 586, N589, N606, NA4, NA7, 
NA16, NA22, NA31, NA33, , NA34, 
NA36, NA39, NA41, NA57, NA61, 
NA74, NA75, NA85, NA86, NA87, 
NA91, NA97, NA98, NA102, NA104, 
NA110, NA131, NA134, NA142, 
NA150, NA156, NA161, NA162, 
NA189, NA189, NA198, NA199, 
NA200, NA206, NA208,  
NA225, NA231, NA243, NA248, 
NA249, NA258, NA271, NA273, 
NA279, NA280, NA281, NA282, 
NA283, NA294, NA296, NA297, 
NA302, NA306, NA312, NA322, 
NA323, NA328, NA333, NA347                                                      

Kristet innehåll (Jesus, 
gud, Maria, helgon, pater 
noster, osv) 

DR46, DR50, DR163, DR166, 
DR167, DR175, DR177, DR181, 
DR182, DR183, DR203, DR234, 
DR235, DR256, DR299, DR336, 
DR340, DR347, DR350, DR355, 
DR373, DR413, DR414,  
DR EM85;422C, DR EM85;427, 
DR EM85;432G,  
DR EM85;432H,  
DR EM85;434C,  
DR EM85;434G,  
DR EM85;434H,  
DR EM85;438B,  
DR EM85;438E,  
DR EM85;438F,  
DR EM85;438I, DR EM85;438N, 
DR EM85;468, DR EM85;474B, 
DR EM85;493, DR EM85;516B, 
DR EM85;516E,  
DR EM85;516F,  
DR EM85;516K,  
DR EM85;549A,  

N11, N12, N22, N27, N34, N38, N42, 
N46 N53, N56, N65, N79, N92, N108, 
N117, N124, N128, N134, 135, N142, 
N143, N149, N172, N173, N216, 
N227, N248, N254, N256, N262, 
N289, N297, N307, N308, N314, 
N319, N320, N345, N347, N348, 
N358, N359, N368, N369, N378, 
N383, N388, N390, N393, N395, 
N396, N402, N411, N419, N445, 
N446, N457, N473, N475, N478, 
N488, N493, N494, N496, N504, 
N506, N531, N534, N536, N549, 
N586, NA1, NA8, NA9, NA26, NA27, 
NA28, NA51, NA63, NA71, NA72, 
NA74, NA77, NA98, NA122, NA123, 
NA150, NA154, NA157, NA173, 
NA188, NA208, NA242, NA284, 
NA283, NA309, NA321, NA323, 
NA354, NA362, NA363, NA370,                                 
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DR AUD1988;205D, 
DR AUD1992;259,  
DR AUD1993;263,  
DR AUD1994;269A,  
DR AUD1995;283,  
DR AUD1995;284, 
DR AUD1998;301,  
DR AUD2001;252,  
DR AUD2001;255,  
DR Fv1993;227B, 
DR NOR1999;21,            
DR NOR2004;5, 
DR Schl22, DR StävieRaä15,  
DR Aarb1987;205, DR8, GR9, 
GR12, GR13, GR14, GR34, 
GR43, GR51, GR56, GR75,  
IS IR;73, IS IR;102B, IS IR;109, 
IS IR;114, IS IR;116, IS IR;166,  
IS IR;176,  
 

           

Inskrift helt eller delvis 
på latin 

DR5, DR25, DR27, DR50, DR148, 
DR162, DR165, DR166, DR173, 
DR174, DR178, DR179, DR181, 
DR182, DR183, DR185, DR203, 
DR204, DR215, DR224, DR256, 
DR299, DR336, DR340, DR350, 
DR366, DR367, DR413, DR Til3, 
DR EM85;432C,  
DR EM85;438E,   
DR EM85;434H,  
DR EM85;434B,  
DR EM85;434C,  
DR EM85;434D, 
DR EM85;434G,  
DR EM85;438B,  
DR EM85;438G, DR EM85;468,  
DR EM85;474B,  
DR EM85;516B,  
DR EM85;516K, DR EM85;534,  
DR AUD1988;205D,  
DR AUD1993;263,  
DR AUD1995;283,  
DR AUD1995;284,  
DR AUD1998;301,  
DR AUD2001;252, 
DR NOR1999;21, 
DR NOR2002;7,  
DR NOR2004;5, 
DR NOR2004;7,  
DR Schl22, DR Aarb1987;196,  
DR Aarb1987;205, GR12, GR13, 
GR14, GR34, GR43, GR51, 
GR56, GR89,                   

N34, N43, N53, N142, N143, N248, 
N263, N303, N306, N307, N343, 
N345, N347, N348, N378, N383, 
N395, N402, N405, N507, N531, 
N570, NA9, NA28, NA63, NA72, 
NA73, NA77, NA105, NA122, NA123, 
NA153, NA173, NA188, NA207, 
NA233, NA242, NA284, NA292, 
NA354, NA362, NA363, NA370                
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Hedniskt innehåll (Oden, 
Tor osv) 

DR EM85;475A N171, N351 

Ej fullständiga meningar 
eller enskilda ord. Skadat 
fyndmaterial. 

DR141, DR146, DR157, DR199, 
DR225, DR309, DR310, DR346, 
DR EM85;430A,  
DR EM85;430B,  
DR EM85;432D,  
DR EM85;434F,  
DR EM85;434M,  
DR EM85;434N,  
DR EM85;434P,  
DR EM85;434R,  
DR EM85;434S,  
DR EM85;438K,  
DR EM85;439C,  
DR EM85;459C,  
DR EM85;460B,  
DR EM85;460C,  
DR EM85;462C,  
DR EM85;470A,  
DR EM85;471,  
DR EM85;474A,  
DR EM85;516A,  
DR EM85;523A, 
DR EM85;538A,  
DR EM85;541B, DR EM85;547,  
DR EM85;549B,  
DR ATA411-5119-1998, 
DR AUD1988;205E,  
DR AUD1992;260, 
DR NOR2000;7C,  
DR NOR2000;8A,  
DR NOR2003;8, 
DR Aarb1987;191B, FR5, FR8, 
GR5, GR17, GR18, GR35, 
GR37, GR39, GR40, GR42, 
GR50, GR64, GR65, GR70, 
GR71, GR78, GR83, GR86, 
GR87, IS IR;102A, IS IR;157, 
IS RunaIslandi28,  
IS RunaIslandi48, 
IS RunaIslandi66, 
IS RunaIslandi68             

N24, N32, N39, N111, N144, N196, 
N197, N206, N267, N282, N288, 
N310, N311, N315, N316, N322, 
N324, N326, N328, N329, N331, 
N333, N335, N339, N353, N355, 
N381, N397, N398, N399, N400, 
N401, N403, N407, N415, N418, 
N423, N424, N432, N433, N436, 
N440, N469, N472, N476, N477, 
N479, N483, N489, N490, N499, 
N522, N523, N555, N556, N557, 
N560, N571, N577, N578, N585, 587, 
NA44, NA47, NA49, NA50, NA64, 
NA89, NA101, NA112, NA116, 
NA120, NA124, NA125, NA145, 
NA149, NA166, NA170, NA171, 
NA176, NA194, NA209, NA236, 
NA256, NA268, NA269, NA270, 
NA289, NA318, NA320, NA324, 
NA327, NA334, NA335, NA349, 
NA351, NA352, NA359,                               

Icke meningsgivande DR170, DR244, DR247, DR319, 
DR EM85;133, DR EM85;434Q 
DR EM85;459A,  
DR EM85;475B,  
DR EM85;533A,  
DR EM85;533B,  
DR EM85;533F, 
DR EM85;537A,  
DR ATA322-1309-2007,  
DR AUD1992;261,  
DR Aarb1987;198, 

N75, N132, N137, N147, N363, N365, 
N366, N409, N414, N435, N498, 
N538, N569, NA45, NA66, NA67, 
NA70, NA76, NA84, NA115, NA121, 
NA130, NA140, NA143, NA172, 
NA181, NA191, NA192, NA196, 
NA201, NA202, NA214, NA219, 
NA220, NA245, NA264, NA304, 
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GR NOR1997;10A,   
GR NOR1998;11,  
GR NOR1999;8,  
IS NOR1986;6 

NA308, NA336, NA340, NA341, 
NA352, NA355                    

Fynd med runtecken 
utan normaliserad 
tolkning 

DR20, DR32, DR35, DR43, DR45, 
DR47, DR49, DR57, DR60, DR75, 
DR100B, DR104, DR128, DR137, 
DR187, DR236, DR242, DR243, 
DR252, DR253, DR255, DR267, 
DR300, DR308, DR308A,   
DR Til4, DR Til7,  
DR EM85;434O,  
DR EM85;438J, DR EM85;438L,  
DR EM85;459E,  
DR EM85;460A,  
DR EM85;460D,  
DR EM85;516C, DR EM85;516I, 
DR EM85;538B,  
DR EM85;541A, DR EM85;550,  
DR ATA322-1227-2007,  
DR AUD1988;205A,  
DR AUD1988;205C,  
DR AUD1994;269B, 
DR AUD1996;278,  
DR AUD1998;300,  
DR NA1998;66,  
DR NOR1998;9B,  
DR NOR2000;6,  
DR NOR2002;8,  
DR NOR2002;9,  
DR NOR2003;7, 
DR NOR2003;9, 
DR Schl24, DR Schl25,  
DR Aarb1987;202, FR3, GR22, 
GR30, GR35, GR41, GR44, 
GR45, GR46, GR52, GR53, 
GR54, GR60, GR62, GR66, 
GR69, GR79, GR82,  
GR NOR2001;8               

N33, N48, N106, N118, N139, N141, 
N168, N295, N296, N313, N356, 
N361, N3810, N385, N406, N426, 
N474, N482, N492, N572, N574,  
NA2, NA5, NA29, NA42, NA43, 
NA46, NA48, NA52, NA59, NA79, 
NA80, NA83, NA88, NA93, NA94, 
NA95, NA96, NA99, NA106, NA108, 
NA109, NA180, NA182, NA183, 
NA184, NA186, NA193, NA225, 
NA223, NA253, NA255, NA257, 
NA262, NA272, NA298, NA332, 
NA371                      

Enskilda runor (1-3 utan 
mening). Även 
runliknande tecken.  

DR139, DR169A, DR251,  

DR EM85;516H, DR EM85;516J, 
DR EM85;549C, DR Schl23,  
DR Schl28, DR Aarb1987;193, 
GR19, GR20, GR24, GR26, 
GR27, GR18, GR29, GR47, 
GR48, GR49, GR72, GR73, 
GR74, GR80, GR88, GR92,  
GR NOR2001;9C        

N17, N30, N37, N41, N45, N74, N76, 
N81, N104, N112, N119, N120, N199, 
N299, N321, N332, N340, N367, 
N370, N371, N376, N444, N501, 
N525, NA54, NA56, NA69, NA82, 
NA90, NA132, NA137, NA144, 
NA149, NA221, NA235, NA237, 
NA238, NA239, NA241, NA252,  
NA267, NA278, NA291, NA295, 
NA301, NA313, NA337, NA339, 
NA343, NA364, NA365,                 
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Trollformel/ förbannelse  DR203, DRTiL5,  
DR EM85;434B,  
DR EM85;475A,  
DR EM85;493,  
DR AUD1995;284  
DR NOR2004;5,  
DR Aarb1987;203 

N364, N939, NA39, NA155  

Namn 
Även namn + á 
Namn + runrad 

DR24, DR33, DR51, DR59, DR71, 
DR76, DR136, DR142, DR151, 
DR153, DR158, DR169B, DR176, 
DR215, DR233, DR246, DR301, 
DR304, DR305, DR342, DR355A, 
DR364, DR416, DR TiL6, DR 

EM85;422A,  
DR EM85;422B,  
DR EM85;430C,  
DR EM85;430D,  
DR EM85;432B,  
DR EM85;432E,  
DR EM85;434A, DR EM85;434I, 
DR EM85;434J,  
DR EM85;434K,  
DR EM85;522, DR EM85;524,  
DR EM85;438C,  
DR EM85;438D,  
DR EM85;439A,  
DR EM85;440A,  
DR EM85;459B,  
DR EM85;466B,  
DR EM85;516G, DR EM85;539, 
DR AUD1993;265,  
DR Fv1968;282,  
DR NOR1998;20,  
DR NOR2000;7B, DR Schl26, 
DR Schl27, FR7, GR2, GR6, 
GR7, GR10, GR21, GR25, 
GR31, GR33, GR55, GR57, 
GR63, GR67, GR68, GR84, 
GR85, GR90, GR91,  
GR NOR1997;10B,  
GR NOR2001;9A,  
GR NOR2001;9B, IS IR;110, 
IS IR;118, IS IR;207B, 
IS RunaIslandi52,  
IS RunaIslandi64, 
IS RunaIslandi71                   

N3, N6, N20, N31, N40, N44, N47, 
N50, N51, N52, N80, N85, N86, N87, 
N88, N89, N91, N113, N115, N136, 
N138, N152, N165, N176, N177, 
N193, N194, N200, N207, N218, 
N219, N265, N270, N290, N304, 
N305, N327, N334, N336, N341, 
N342, N360, N373, N375, N377, 
N382, N389, N412, N416, N420, 
N421, N448, N452, N451, N454, 
N456, N464, N465, N468, N470, 
N481, N484, N487, N491, N495, 
N500, N503, N505, N529, N537, 
N561, N562, N563, N568, N588, 
N590, N591, N592,N594, N595, 
N579, NA30, NA35, NA37, NA60, 
NA81, NA92, NA117, NA118, NA119, 
NA127, NA128, NA129, NA133, 
NA134, NA136, NA138, NA139, 
NA146, NA147, NA148, NA152, 
NA158, NA159, NA160, NA163, 
NA164, NA168, NA178, NA179, 
NA204, NA217, NA246, NA250, 
NA251, NA259, NA263, NA299, 
NA300, NA305, NA307, NA317, 
NA319, NA329, NA356, NA361, 
NA366, NA368                                    

Runrad (delar eller 
fullständig till exempel 
Fuþor…) 

DR21, DR101, DR102, DR168, 
DR224, DR245, DR301, DR361, 
DR Til1, DR Til2, DR 
EM85;432F,  
DR EM85;438H,  
DR EM85;438M,  
DR EM85;439B,  
DR EM85;440B,  

N15, N105, N116, N167, N182, N201, 
N202, N203, N204, N205, N229, 
N290, N292, N294, N303, N338, 
N379, N394, N410, N463, N466, 
N509, N528, N533, N539, N547, 
N558, N559, N567, N593, NA6, 
NA15, NA18, NA24, NA25, NA65, 
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DR EM85;458A,  
DR EM85;458B,  
DR EM85;458C,  
DR EM85;458D,  
DR EM85;459F,   
DR EM85;466B DR EM85;461A,  
DR EM85;461B, DR EM85;522,  
DR EM85;524, DR EM85;528, 
DR EM85;533C,  
DR EM85;533D,  
DR EM85;533E, 
DR EM85;533G, 
DR EM85;533H,  
DR EM85;537B,  
DR Fv1988;236,  
DR Fv1988;237,   
DR Aarb1987;192, FR9, GR36, 
GR NOR1999;7, IS IR;205,  
IS IR;207B         

NA68, NA113, NA117, NA126, 
NA139, NA156, NA165, NA173, 
NA177, NA189, NA197, NA203, 
NA205, NA216, NA234, NA244, 
NA275, NA287, NA288, NA290, 
NA293, NA303, NA310                   

 

N603-N773 Återfinnes i Bergenmaterialet  

 

 

 

 

 


