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Skriftnorm och runsvensk dialekt
– en pilotstudie från Västmanland
Magnus Källström
Västmanland brukar kanske inte tilldra sig någon större uppmärksamhet i
runologiska sammanhang, vilket säkert delvis beror på det blygsamma
antalet inskrifter. De vikingatida runinskrifterna som i dag är kända uppgår
till knappt 30 och de återfinns alla i den östra delen av landskapet som
gränsar mot Uppland. Bland runristarna märks också ett par kända uppländska runmästare – Livsten och Erik – med varsin sten på andra sidan Västmanlandsgränsen (Vs 29 resp. Vs 30), men annars domineras området av
lokala runristare.1 Några av dem känner vi till namnet – Litle, Röd-Balle,
Sigge och Vred – medan andra är helt anonyma. Eftersom det inte finns
någon skarp gräns mellan utbredningen av runstenarna i västra Uppland och
Västmanland är det lätt att tänka sig runstenskonsten i Västmanland som en
utlöpare av den uppländska ristartraditionen, men granskar man ristningarna
närmare märker man snart att de är ganska särpräglade både vad gäller skrivningar och runformer.

En ovanlig ljudbeteckning
Landskapets mest kända runsten är nog den s.k. Hassmyrastenen (Vs 24) i
Fläckebo socken. Den är rest av den gode bonden Holmgöt till minne av
hustrun Oden-Disa och innehåller bl.a. det berömda eftermälet: »Det kommer icke till Hassmyra en bättre husfru, som råder för gården» (VsR:72).
Inskriften är inte bara ovanlig till sitt innehåll, utan också i sin ortografi.
Särskilt ristarens användning av åsrunan har uppmärksammats, eftersom den
förekommer för en rad olika ljud. I buonti bōandi och sino sīna står o-runan
för nasalt /ã/, medan den i oþintisu Ōðin-Dīsu svarar mot ett långt /o:/.
Dessutom uppträder den i stället för äldre /au/ i namnet Rauð-BalliR som har
återgivits med skrivningen roþbalir. I det senare fallet har nog inte uttalet
varit diftongen [au], utan troligtvis [o:] med samma vokalkvalitet som i
Ōðin-Dīsu. Alternativt har diftongen varit på väg mot ett sådant uttal, vilket
antyds av att namnet Holmgautr återges med den mycket egenartade skrivningen hulmkoetr (jfr Williams 1990:114).
1

Om attribueringen av Vs 30 till ristaren Erik, se Källström 2007:368 f. med hänvisn.
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Jan Paul Strid (1989) har i en studie uppmärksammat dessa och ett flertal
andra exempel där /au/ motsvaras av skrivningen o eller liknande, och övertygande förklarat dem som exempel på en monoftongering /au/ > /o:/ motsvarande den som kan iakttas i ortnamn som Orsa och Ornäs. I den nyss
citerade strofen från Hassmyrastenen förekommer dessutom en runföljd þon,
som i regel har tolkats som ett demonstrativt pronomen þan »den (som)»
(VsR: 72, 74, 95 s.v. sāR, jfr dock Peterson 2006 s.v. þæn), trots att en sådan
form i nom. sg. f. annars verkar vara helt okänd. Som jag har föreslagit i ett
annat sammanhang2 skulle dock runföljden enkelt kunna förklaras som en
skrivning för en monoftongerad form av ett pronomen þaun nom. sg. f., dvs.
samma form som i medeltida källor uppträder som þøn (Noreen 1904:393,
§ 508.2). I så fall ger Hassmyrastenen ytterligare ett exempel på en monoftongering till av /au/ till /o:/.
Som nämnts förekommer denna monoftongering i flera runinskrifter och
de bildar just i Västmanland en liten enklav centralt i den östra delen av
landskapet (se fig. 1). Intressant är att de på kartan är omgivna av inskrifter
där man valt en annan beteckning, företrädesvis au. De västmanländska runinskrifter där o-skrivningen för äldre /au/ kan beläggas är visserligen inte fler

Figur 1. Skrivningar för diftongen /au/ i de västmanländska
runinskrifterna.
2

Föredraget »Västmanländska runproblem: Vad betyder ordet þon på Hassmyrastenen (Vs
24) och vem har egentligen ristat L. Kyringestenen (Vs 15)?» den 5 december 2007 vid Runråd 28, Uppsala universitet. Jag hoppas kunna återkomma till dessa frågor i ett annat sammanhang.
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än fyra (Vs 19, Vs 22, Vs 24 och Vs 27), men intressant nog kan de tillskrivas minst tre olika upphovsmän. Hassmyrastenen är signerad av ristaren
Röd-Balle, medan Vs 27 är signerad av Litle, som även anses ha ristat Vs 22
(se VsR:63, 67). Namnet på den som har ristat Vs 19 är inte känt, men
samma person har uppenbarligen utfört runstenen Vs 18 på samma plats (se
VsR:61).
Frågan är vad detta mönster egentligen står för. Har vi att göra med en
skriftnorm som delats av ett antal lokalt verksamma runristare eller kan kartbilden spegla dialektala skillnader i 1000-talets Västmanland? Detta ger anledning att titta lite närmare på en del andra ljudbeteckningar i det västmanländska runmaterialet.

Andra egenheter i Västmanlands runinskrifter
Hassmyrastenens ristare använder som nämnts åsrunan även som tecken för
nasalerat a-ljud och detta förekommer också i ytterligare några runinskrifter
i Västmanland. Märkligt nog får man här en liknande spridningsbild som för
återgivningen av äldre /au/. Efter nasal används skrivningen o i den norra
delen av landskapet, medan a-skrivningar dominerar i söder (fig. 2). Även i
positionen före nasal finns i stort sett samma fördelning mellan norr och
söder (fig. 3). Den uppmärksamme läsaren noterar säkert ett par belägg på o
långt nere i sydost, men denna sten (Vs 15) – eller åtminstone den ena

Figur 2–3. Utbredningen av skrivningar för nasalt /ã/ (eller /æ/) efter resp.
före bevarad nasal.
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sidan av den – är utförd av samme ristare som har svarat för Hassmyrastenen, vilket ger en förklaring till beläggen.3
På Hassmyrastenen har o-runan också använts som tecken för /o(:)/. Detta
är annars ganska sällsynt i Västmanland. Om man bortser från skrivningar
för konjunktionen ok samt de fall där [o] ingår i en diftong sammanfaller
dock beläggen i stort sett med utbredningen av o-skrivningarna för äldre /au/
(fig. 4). Det vanligaste beteckningssättet för /o/ i landskapet är annars urunan, som dock i några inskrifter förekommer vid sidan av beteckningen o.
I detta sammanhang bör givetvis även konjunktionen ok < auk uppmärksammas. Denna skrivs i Västmanland vanligtvis auk, men i fyra inskrifter
(Vs 17, Vs 20, Vs 27, Vs 31) uppträder också skrivningen ok. Dessa bildar
tillsammans med ett par enstaka fall av yk (Vs 29) och uk (Vs 15) ett sammanhängande område från norr till söder längs den nutida gränsen mot Uppland (fig. 5).
De ovan nämnda dragen som ju alla berör olika vokalkvaliteter uppvisar
alltså en liknande fördelning, nämligen att de typologiskt äldsta dragen i
huvudsak uppträder i söder, medan de yngre påträffas i norr.
Skrivningarna med o för äldre /au/ i ett antal inskrifter talar starkt för att
denna diftong har monoftongerats inom detta område, och det är givetvis in-

Figur 4–5. Utbredning av beteckningar för /o(:)/ resp. olika skrivningar
för konj. ok.

3

Om ristarfrågan se Williams 1990:155 ff., Källström 2007:259.
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tressant att undersöka hur andra diftonger som exempelvis /æi/ har behandlats.4 Det råder här en tydlig övervikt för monografiska skrivningar företrädesvis med den stungna runan e. Dessa utgör nästan tre fjärdedelar av
beläggen och är jämnt spridda över undersökningsområdet (fig. 6). Att ristarna nästan genomgående har använt e och inte i (endast 3 belägg varav två
också kan tolkas annorlunda5) skall nog tas som intäkt för att uttalet har varit
ett monoftongerat [e:].
Även beteckningen för äldre /R/ måste beröras. Efter (icke-dental) konsonant är bruket ganska okomplicerat. Endast en inskrift har skrivningen R och
den finns längst i söder (kuþlefR GuðlæifR Vs 1). De inskrifter som har rskrivningar i denna ställning är dock ganska få (Vs 15, Vs 24, Vs Fv1988;
36) och det är därför svårt att dra några slutsatser av denna fördelning.
Exemplen på /R/ efter vokal är betydligt fler och i detta fall har den äldre
skrivningen med R ännu en stark ställning och utgör en majoritet av beläggen
(fig. 7). Det bör dock nämnas att de flesta förekommer i återgivningar av
ordet æftiR. Samtidigt kan det vara värt att lägga märke till ett par individu-

Figur 6–7. Skrivningar för diftongen /æi/ resp. beteckningar för palatalt
/R/ efter vokal (0 markerar de fall där /R/ lämnats obetecknat).

4

För /øy/ finns endast ett belägg och då med monograf: hifrya hīfrøya Vs 24.
iki æigi Vs 24 stin stæin Vs 29, risa ræisa Vs Fv1988;36. I det förstnämnda fallet kan skrivningen också svara mot ett runsv. ækki (jfr fsv. ække, fvn. ekki), i det sistnämnda har i-runan
en grund fördjupning på mitten och är alltså möjligen stungen (egen granskning den 29 augusti 2004).
5
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ella egenheter. De tre nordligaste förekomsterna med konsekventa R-skrivningar härrör alla från ristningar av en och samma ristare, nämligen Litle,
som även har denna skrivning i ordet rūniR. I samma område finns också
Fläckebostenen, där ristaren Röd-Balle varierar beteckningarna, men där Rskrivningarna ändå överväger.
Slutligen vill jag också nämna något om beteckningen av inititalt /h/.
Bortfall av detta ljud är ju ett känt uppländskt dialektdrag, men runinskrifterna visar som bekant att det under vikingatiden har haft en vidare spridning
(se t.ex. Palm 1983, Minugh 1985, Widmark 2001:88 f.). Beläggen i de västmanländska runinskrifterna tyder på att /h/ här i regel har varit bevarat initialt, men intressant nog finns en liten grupp längst i söder där detta ljud inte
har markerats eller där bruket vacklar (fig. 8). Den enda förekomsten norr
om detta område finns i Sala vid gränsen mot Uppland, men denna ristning
(Vs 29) är som nämnts utförd av den uppländske runristaren Livsten och
behöver därför inte spegla det lokala språkbruket. Det bör dock noteras att
det centralt i runstensområdet också finns ett par belägg på oetymologiskt
/h/, vilket antyder att gränsen för bortfallet kan ha gått längre norr ut än vad
kartan ger sken av.

Figur 8–9. Återgivningen av för initialt /h/ (0 = obetecknat /h/, *h =
tillskott av oetymologiskt /h/) resp. stildatering av de västmanländska
runstenarna enligt A-S. Gräslunds klassificering (Källa: Samnordisk
runtextdatabas).
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En västmanländsk rundialekt?
Fler ortografiska drag skulle kunna tas upp, men jag nöjer mig med de iakttagelser som har gjorts ovan. Om man utifrån dessa gör ett försök att karakterisera det västmanländska runspråket borde diftongen /æi/ ha varit monoftongerad till /e:/ över hela området. Äldre /au/ kan däremot ännu ha haft ett
diftongiskt uttal i söder, men varit monoftongerat till /o:/ inom ett begränsat
område i inlandet. I detta område har språket sannolikt ännu haft nasala
vokaler. Sammanfallet mellan de båda r-ljuden är på gång, men palatalt /R/
har förmodligen fortfarande en stark ställning efter vokal. Bortfall av /h/
verkar i huvudsak endast ha funnits längst ned i sydväst.
Men stämmer denna bild? Är det verkligen dialektgränser i det vikingatida Västmanland som vi kan spåra eller ligger det någonting annat bakom.
En möjlighet är att det finns kronologiska orsaker, och att de äldsta inskrifterna uppträder i söder och att de yngre finns i norr. En sådan fördelning
skulle exempelvis kunna ha skapats genom en gradvis spridning av runstensseden från Mälarstranden och norrut. Det stämmer så till vida att ett par av
Västmanland äldsta runstenar (parstensmonumentet Vs 1–2 från Rytterne
socken) finns längst ned i söder. Följer man däremot Anne-Sofie Gräslunds
stildateringar (se t.ex. Gräslund 2006) och delar upp materialet i två grupper,
där Pr 1–2 + Fp utgör den äldre gruppen (före ca 1050) och Pr 3–5 den yngre
(ca 1050–1130) ser man att dessa grupper överlappar geografiskt (fig. 9).
Skillnaderna mellan norr och söder bör alltså inte i första hand ha kronologiska orsaker.
Är det däremot möjligt att vi har att göra med en skriftnorm? Att vissa
konventioner för beteckningar av högfrekventa ord kan ha utvecklats och
sedan behållits trots att uttalet har varit ett annat eller successivt har ändrats
kan nog inte uteslutas. Skrivningen auk för konjunktionen ok är ju exempelvis mycket frekvent överallt i runinskrifterna under hela 1000-talet trots
att man anser att uttalet tidigt måste ha blivit [ok] (Wessén 1965:34).
Samtidigt kan ordet stæinn – som ju också är synnerligen frekvent i runinskrifterna – uppträda i en mängd olika skepnader (stain, stein, sten, stin,
stn etc.) trots att skillnaden i uttal förmodligen bara har handlat om ordet
innehöll en diftong eller monoftong. Detta talar emot en övergripande skriftnorm, men det står också klart att det måste ha funnits relativt fasta konventioner rörande vilket omfång varje tecken hade för att beteckna olika
ljud. Denna kunskap förmedlades rimligtvis i samband med att runskriften
traderades och lärdes ut till nya skriftbrukare. I många fall gavs det utrymme
för flera olika alternativ, och här kan det mycket väl ha varit upp till varje
ristare att avgöra vilken beteckning som var mest lämplig.
På runstenen i Sala landsförsamlings kyrka (Vs 29) finner vi t.ex. två
gånger skrivningen yk för ok. Stenen är signerad av den uppländske run-
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ristaren Livsten, som faktiskt genomgående använder stungen u-runa i detta
ord.6 Som Strid (1989:17) har påpekat markerar stingningen i detta fall
säkert /o/ eller t.o.m. /ǫ/. Att inte o-runan här har tagits i bruk hänger säkert
samman med att Livsten i stort sett konsekvent använder denna runa som
tecken för nasalerat a-ljud.7 Ordet ok skrivs som nämnts på flera olika sätt i
Västmanland, men det kan noteras att den yngre varianten ok uppträder i
områden som ligger anslutning till platsen för Vs 29. Eftersom ok inte gärna
kan antas svara mot ett uttal med au-diftong bör nog detta tas starkt indicium
på att skrivningarna i de flesta fall är anpassade efter uttalet och inte representerar bestämda skriftkonventioner.
Det verkar därför rimligt att många av de drag som förekommer i de västmanländska runinskrifterna i första hand skall hänföras till det talade språket.
Detta gäller inte minst de inledningsvis nämnda skrivningarna o för äldre
/au/, utan förmodligen också de frekventa e-skrivningarna för diftongen /æi/.
Som bekant förekommer i Uppland många exempel på monografisk skrivning med runan i för /æi/ under tidigt 1000-tal trots att diftongen förmodligen fortfarande fanns kvar i språket. Enligt en förklaring rör det sig här om
en grafisk konvention som tagits över från sydligare områden där monoftongeringen redan hade genomförts (Wessén 1965:32). Med e-skrivningarna
i Västmanland är det något annorlunda. Visserligen förekommer huvuddelen
av beläggen i de högfrekventa orden ræisa och stæinn, där man skulle kunna
tänka sig att vissa konventioner har gjort sig gällande. Det bör dock noteras
att även ordet gæiRR som namnled konsekvent skrivs med e-runa i landskapet (kerfast Vs 18, […--£keR] Vs 288, £hulkerVs 319), vilket talar för att
uttalet verkligen har varit [e:] och inte [æi]. Samtidigt skall det inte förnekas
att vi i ett par inskrifter har exempel på att två beteckningar har använts
parallellt som i Vs 18 där ræisa skrivs resa och (ack.) stæin sthin (p.g.a.
rättelse av ett felristat stnin till stain).10 Detta kan tyda på en övergångsperiod, där ett äldre uttal – men givetvis också äldre skriftkonventioner –
ibland kan ha slagit igenom.
De kanske märkligaste dragen i Västmanland är de inskrifter, där o-runan
verkar ha stått för en rad olika ljud som t.ex. Hassmyrastenen, där den återger såväl [ã] som [o:] och dessutom äldre [au]. Samtidigt kan man notera att
denna runa i området uppträder i två olika former (o och É), vilket ju faktiskt
6

Förutom yk har han ett par gånger även skrivningen yg (U 1158) och en gång ayk (U 766).
Undantaget är !þ£orkuþr Þōrgunnr på U 789, där dock läsningen är osäker (jfr Stille 1999:
60).
8
Läsningen efter O. Celsius (se VsR:84). Som jag har redogjort för i ett annat sammanhang
(Källström 2011) har fragmentet Vs 28 av allt att döma utgjort toppen av Vs 27.
9
Namnet kan också tolkas som kvinnonamnet Holmgærðr, se Larsson 2002:72 f.
10
På Vs 19, som har samme resare och är utförd av samme ristare, står [stain], men tyvärr vet
vi inte vilken skrivning som har använts i det föregående verbet, eftersom stenen var tidigt
skadad på denna punkt.
7
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skulle ge ristarna en möjlighet att skilja mellan a- och o-ljuden. På Vs 27
finner vi exempelvis ordet hon hann där [ã] återges med É, medan o-runan i
det följande ordet toþr dōðr (< dauðr) har formen o. Denna distinktion upprätthålls dock inte i resten av inskriften. Visserligen har båda o-runorna i de
inledande orden þurbiorn : ok formen o men i namnet sihþorn, som definitivt innehåller /o/, förekommer i stället É. Även på Vs 24 kan man se antydningar till ett liknande fördelning av de båda o-varianterna. Detta tyder på att
det bland runristarna i området kan ha funnits en intention till att skapa ett
sådant system, men det har aldrig blivit konsekvent genomfört. Kanske var
de båda varianterna av o-runan helt enkelt för lätta att förväxla.

Utblick
Det kan avslutningsvis vara intressant att sätta ett par av de ovan nämnda
språkdragen i ett lite större sammanhang. De många skrivningarna med e för
äldre /æi/ vill jag som nämnts helst se som beteckningar för en monoftongerad form /e:/. Det tidigaste exemplet i Västmanland är troligen det som
förekommer på Vs 1 i Rytterne socken, och det är därför frestande att tänka
sig att detta språkdrag har spridit sig från Mälarstranden och norrut. I inskrifterna i Södermanland är skrivningen e för äldre /æi/ relativt ovanlig,
men den förekommer bl.a. några gånger på Selaön (Sö 198, Sö 200, Sö 202,
Sö 209) och en gång i Tumbo (Sö 362). För att få en översiktlig uppfattning
om förhållandena i Uppland har jag karterat alla förekomster av skrivningen
sten oavsett om denna förekommer i appellativ eller som (del av ett) personnamn. Kartan (fig. 10) visar att dessa skrivningar har en tydlig dragning mot
de västra delarna av Uppland samt till området norr om Uppsala. Här verkar
det rimligt att det västmanländska bruket främst har ett samband med det
förstnämnda området.
Beträffande monoftongeringen /au/ till /o:/ ger det uppländska materialet
en lite annorlunda bild (fig. 11). Ingen av de skrivningar som skulle kunna
misstänkas återge en monoftong /o:/ av äldre /au/ finns i gränsområdena mot
Västmanland, utan de uppträder i huvudsak i ett smalt nord-sydligt stråk,
från Sigtunatrakten till områdena norr om Uppsala. Det är mycket frestande
att tänka sig att det rör sig om en novation som först har uppträtt i Sigtuna
och som sedan gradvis har spridit sig norrut längs vattenvägen till Uppsala
och därifrån vidare längs Fyrisån. Några av de äldsta förekomsterna verkar
nämligen finnas i det förstnämnda området och strax söder om Uppsala. Från
Sigtuna finns dessutom ett par vikingatida lösföremål, vilka verkar kunna ge
stöd för tanken om denna plats som ett innovationsområde. Det ena är det
sedan gammalt kända Sigtunablecket (U Fv1933;134), där pluralformen
nauðiR av nauð f. »nöd» uppträder i skrivningen noþiR. Blecket har ingen
säker arkeologisk datering, men tillhör rimligtvis (mitten av?) 1000-talet (jfr
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Figur 10. Belägg för ordet stæinn (inklusive personnamn) med
skrivningen sten i uppländska runinskrifter.

Eriksson & Zetterholm 1933:146 f.). Det andra exemplet är det s.k. »sårfeberbenet» från kv. Professorn 4 (U NOR1998; 25), som på stratigrafiska
grunder har daterats till slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet
(Gustavson 2010:63 f.), och där adverbet braut ’bort’ uppträder i skrivningen braot. I det senare fallet är det givetvis inte uteslutet att o-runan har
använts i stället för /u/, men i det förra kan o knappast uppfattas som något
annat än en återgivning av ett uttal med [o:].
Det har som bekant föreslagits att monoftongeringen /au/ > /o:/ skulle
vara en novation typisk för den s.k. Hedebynordiskan och att denna senare
trängts tillbaka av den inhemska utvecklingen av /au/ till /ø:/ (se t.ex. Widmark 2001:86). Spridningen av o-skrivningarna för äldre /au/ i runinskrifterna i Västmanland och Uppland ger dock inte intrycket av att representera
några reliktområden, utan framstår snarare som novationsområden. Detta
talar mer för den uppfattning om utvecklingen /au/ > /o:/ som Lennart Elmevik (2011) nyligen har gett uttryck för, nämligen att den nog i första hand är
resultatet av en inhemsk utveckling. Det kan i detta sammanhang noteras att
det inte alls är samma runristare som har verkat i Västmanland och i det
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Figur 11. Steninskrifter där äldre /au/ återges med o-runa eller med en
digrafisk skrivning där o-runan ingår.

aktuella området norr om Uppsala, men att de ändå delar några ortografiska
egenheter. Flera ristare i Uppsalatrakten – Kjule, Manne, Önjut11 – använder
exempelvis åsrunan för nasal vokal ännu under senare hälften av 1000-talet
(se Williams 1990:169, 170) och skrivningen ok för konjunktionen ok är
mycket frekvent i området.

Slutord
Avslutningsvis kan det vara värt att ställa frågan varför de västmanländska
runinskrifterna tycks förmedla en relativt tydlig bild av en dialektsituation
under runsvensk tid medan den i andra områden (t.ex. i Uppland) ter sig
betydligt mer kaotisk. Jag tror att de främsta orsakerna är att de västmanländska runstenarna är relativt få samtidigt som de är spridda över ett större
område. Givetvis gör detta att det statistiska underlaget för den undersökning
11
Om denne ristare, som tidigare antogs ha varit identisk med den Vigmund som har rest
U 1011, se Källström 2010:166 ff. med hänvisn.
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som här har genomförts blir ganska svagt. På plussidan måste dock skrivas
att runristarna bakom dessa stenar är förhållandevis många, vilket jag tror
stärker de gjorda iakttagelserna.
Om vi slutligen rekapitulerar de språkdrag som uppträder i de västmanländska runinskrifterna (bevarade nasala vokaler, monoftongering av /au/ till
/o:/, bortfall av initialt /h/ etc.) så leder de ganska osökt tankarna till senare
tiders dialekter i Övre Dalarna (Levander 1925–28). På en centralt placerad
västmanländsk runsten (Vs 18 i Skultuna socken) finner vi dessutom skrivningen liet för lēt, som kan ge ett exempel på en diftongering av /e:/, som
bl.a. är känd från detta område (se Lagman 1990:62 f. med hänvisn.). Även
om de ovanstående dragen också finns i andra svenska dialekter är det kanske inte alltför långsökt att tänka sig att vi i de västmanländska runinskrifterna faktiskt kan ha fröet till senare tiders dalmål.
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