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Sammandrag  

Denna uppsats har tre syften. Till att börja med analyseras bruket av h-runan för 

frikativan [γ] i olika landskap mot bakgrund av bruket av runorna k och g för detta ljud, i 

absoluta tal och procentuellt. Frekvensen och spridningen av bruket återges i tabellerna. 

De erhållna uppgifterna visar att mest använd var runan h i området Uppland-

Södermanland. Det är sannolikt därifrån det alternativa beteckningssättet för frikativt /g/ 

sprider sig ”med mästaren Åsmunds välsignelse” eller härstammar, som ett ursprungligen 

svenskt fenomen.  

 Analysen av omgivningar i vilka bruket av h-runa för [γ] förekommer vittnar om 

att det egentligen inte finns stor skillnad/preferens i beteckningssättet för frikativan med 

hänsyn till dess position i ordet. Det handlar mer om ristarens attityd till och/eller 

kännedom om olika alternativ att beteckna den.  

 Den tredje frågan om man kan använda bruket för dateringsändamål kvarstår, 

eftersom det behövs en betydligt mer omfattande undersökning för att kunna datera 

inskrifterna med hjälp av fenomenet. Det kvarstår ett stort arbete för att kunna svara på 

hur, när och var detta fenomen uppstod.  
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1. Inledning  

Företeelsen att fonemet /g/ kunde skrivas med h-runa har iakttagits av forskarna sedan 

runologins tillblivelse. Trots detta har man inte gjort någon utförlig undersökning av h-

runans användning för det frikativa ljudet [γ]. Om detta upplystes jag av professor Henrik 

Williams vid ett tillfälle, när jag uttryckte min önskan att skriva en uppsats om ett 

runologiskt ämne. Temat har fångat mitt intresse även eftersom det i belaruskan finns två 

g-ljud: ett frikativt [γ] och ett klusilt [g]. De båda ljuden har mestadeles betecknats med en 

och samma bokstav. I fornbelaruskan använde man sig dock av två bokstäver för att återge 

klusilen, vilka ersattes av ett särskilt tecken i början av 1900-talet. I ett fåtal tidskrifter och 

böcker i fortsatte man att använda detta tecken, men de flesta följde den förryskade 

grammatikens regler och skrev de båda ljuden med en bokstav. Man har nästan glömt det 

gamla tecknet, därför att det klusila ljudet är ganska sällsynt i det belaruska språket och 

uppkommer oftast i lånord och icke-inhemska person- och ortnamn, där det så småningom 

tappar sin explosivitet i talspråk. Och nu pågår det diskussioner om att återuppleva det 

”gamla” tecknet för det klusila ljudet.  

 
1.1. Syfte  

Syften med denna uppsats är tre: för det första ska jag analysera hur runan h brukades för 

frikativan [γ] i olika landskap, i absoluta tal och procentuellt, för det andra kommer jag att 

analysera i vilka fonetiska omgivningar detta bruk förekommer, för det tredje vill jag svara 

på frågan om man kan använda bruket för dateringsändamål.  

 

1.2. Material  

1.2.1. Materialets avgränsning  

Runinskriftens historia erbjuder flera intressanta problem, som ännu icke har fått någon säker och 
övertygande lösning. Huvudsakligen beror detta därpå, att det material av runinskrifter, som 
forskarna har kunnat granska och bedöma, har varit begränsat till sitt omfång och framför allt mycket 
ensidigt till sin art och beskaffenhet. Till övervägande del består det av minnesskrifter över döda 
fränder, inhuggna på resta stenar eller på fasta berghällar. Det har varit så lätt att glömma, att detta 
material endast kan utgöra en försvinnande liten del av vad som en gång måste ha funnits av 
inskrifter med runor.  

Runologerna har också varit benägna att utan vidare prövning utgå från att detta ganska tillfälligt 
bevarade material skulle vara   r e p r e s e n t a t i v t   för runornas användning i det stora hela och 
därmed också vittnesgillt i fråga om skriftens variationer och förändringar. I själva verket kan en 
sådan bedömning icke gälla utan starka förbehåll. Annars blir den i grunden felaktigt.  
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Så börjar E. Wessén (1969:1) sin artikel Om runornas historia under vikingatiden. Med 

hans ord i åtanke började jag samla material för denna uppsats om användningen av h-

runan för frikativt /g/. Materialet är alltså "begränsat till sitt omfång". Jag gick dock vidare 

och uteslöt runinskrifter på lösföremål (med ett undantag1), eftersom det inte finns någon 

fullständig utgivning av dessa, vilket gjorde antalet runinskrifter ännu fattigare, men 

troligtvis mer homogent. Man får därmed möjlighet att analysera samma ord ristade i olika 

landskap, och att få en insikt om det fanns speciella "oskrivna" regler och mönster (jfr 

Williams 1990:20, Larsson 2002:19).  

 Materialet för uppsatsen utgörs av alla vikingatida runinskrifter i sten från 

Svearikets område, dvs. från alla dagens Sveriges landskap förutom Skåne, Blekinge, 

Halland och Bohuslän. Frösöstenen i Jämtland räknar man inte till norska runinskrifter av 

såväl historiska, språkliga, onomastiska som ornamentala orsaker; den inkluderas därför 

(NIyR 5:220 not 1). Totalt undersöktes 2624 inskrifter från vikingatiden samlade i 

Samnordisk runtextdatabas, varav 177 med tillsammans 224 belägg på runan h med 

frikativt värde.  

 

1.2.2. Försvunna belägg  

I fråga om tidigare kända men sedan förkomna och/eller skadade inskrifter, valde jag att 

lita mig på äldre uppgifter och följt samma princip som Henrik Williams (1990:21 f.), 

d.v.s. jag har beslutat mig för att ta med även de okontrollerbara beläggen på h, k samt g 

vid undersökningen av användningen av dessa för det frikativa ljudet [γ]. (Av teckniska 

skäl återges frikativt g alltid på detta sätt, även i citat.) Runan h är svår att förväxla med k- 

och g-runorna. Å andra sidan kunde stingningen ha varit oriktigt tillagt eller förbisett i en 

sekundär källa, vilket kan göra ringa avvikelser i antalet belägg på k/g för [γ]. Men 

eftersom det är h-runans användning jag är främst intresserad av, gör det obetydlig 

skillnad för mig om runan var stungen eller ej. Förlorade inskrifter är återgivna med ett 

signum, som innehåller tecknet #, och deras runföljder är återgivna inom hakparentes [ ].  

 

 

                                                 
1Inskriften på Sigtuna-dosan (U FV1912;8) är med. Inskrifterna betecknas med det s.k. signum som används 
i Samnordisk runtextdatabas.  
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1.2.3. Otolkade runföljder samt runföljder med tolkningsvarianter  

De flesta otolkade runföljder som innehåller h-runan samt alla fuþarkinskrifterna2 ställdes 

åt sidan. De runföljder med h/k/g-runorna som har tolkningsvarianter, kunde jag inte skära 

bort från materialet utan vidare analys. Jag föredrog dock att inte räkna de runföljder, som 

har tolkningsvarianter med klusilerna [k] och [g],3 förutom de fall där jag gör mina 

tolkningsförslag (t.ex. om U 503). Inte heller ingår alltför skadade runföljder, vilkas 

tolkning omöjliggörs av kontextens eller andra ledtrådars4 frånvaro. Om sådana däremot 

finns, tar jag med runföljderna i materialet. Det gäller t.ex. runföljden uikulfs i U 676, som 

har tolkningsvarianter: en med frikativa och en med klusil. I de fall jag väljer att ta upp 

belägg som har avvisats av andra runologer, för jag ett utförligt resonemang (se nedan).  

1.3. Datering av runinskrifter  

I början planerade jag att vända mig till Anne-Sofie Gräslund på Arkeologiska 

institutionen vid Uppsala universitet med en lista över de analyserade beläggen för att få 

dem daterade och för att dra slutsatser angående h-runans användning "i rum och tid". 

Men eftersom uppsatsen hann bli så stor innan listan var klar, valde jag att inte ha 

dateringarna i denna uppsats, utan möjligen att senare utvidga den till D-uppsats med 

analys också av hur runan i fråga användes av olika ristare.  

1.4. Disposition och metod  

Uppsatsen består av följande delar. Först presenterar jag en forskningshistorik om ämnet 

(avsn. 2) och därefter redogör jag för hur h användes i Sverige under 

vikingatiden (avsn. 3). Jag är främst intresserad av i vilket proportionellt förhållande 

användningen av runan h stod till användningen av g och k, och vad det kan bero på. 

Sedan kartlägger jag hur ljudet återgavs i efterkonsonantisk ställning (avsn. 4) och i 

eftervokalisk ställning (avsn. 5). Ett anmärkningsvärt fenomen, ”gardering”, behandlar jag 

i avsnitt 6. Diskutabla belägg som antingen anslutits till eller strukits från materialet 

diskuterar jag i avsnitt 7. Slutligen ger jag en sammanfattning av arbetets resultat (avsn. 8).  

                                                 
2Tre inskrifter sammanlagt: SÖ FV1981;197, U 522 och U FV1992;161C.  
3I Samnordisk runtextdatabasen står de skilda genom snedstreck '/'.  
4Under kontexten menar jag ordomgivningar eller rester av formeln i vilka ett ord brukar förekomma, som 
hjälper att med viss säkerhet kunna tolka runföljden, t.ex. u-ki*muti vegamóti i SM 45. (Av teckniska skäl 
återger jag vokallängd med accent; ”o med hake” skrivs ô.) Det kan också vara andra namn i inskriften som 
representerar släkt eller positionen av runföljden i inskriften som ger oss möjlighet att tolka runföljder så 
korta och skadade som ...kn Þegn i SÖ 353 och k---auk Guðlaug i SÖ 206 utan att ha fel.  
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2. Forskningshistorik  

Språkhistoriskt förekommer det frikativa ljudet [γ] under runsvenskans tid (o. 800 - 

o. 1225) i inljud och i slutljud (Wessén 1962:29). Bengt Hesselman (1948:29) preciserar 

att "[γ] [förekommer] i inljud efter vokaler och vissa konsonanter, vanligen r, l".  

 Runologiskt sett finns det tre sätt att beteckna [γ]. En som uppmärksammade 

företeelsen var Otto von Friesen. I artikeln om Sigtuna-dosan skriver han (1912:18):  

Bruket av runan J med ljudvärdet g visar också bort från Danmark, där det först möter mycket sent5 
[...]. Men just skrifningen fuhl visar, att vi ha att göra med en svensk ristare. I Norge brukas 
nämligen icke, så vidt jag kunnat finna, h-runan på detta sätt under 900- och 1000-talen: liksom i 
Danmark är det k- och g- (d.v.s. stunget k) runorna som återge g. I Sverige är däremot redan i förra 
hälften af 1000-talet h ofta tecken för g, särskilt hos mästaren Asmund. Denne synes rentaf vara den 
som först brukat h-runan i denna funktion och han torde knappast ha hämtat idén härtill från Norden. 
Det förefaller mig sannolikt att det är den anglosaxiska J-runan (= g), som är mönstret.  

 Han menar också att "Asmund [...] visar sig äga så ingående kännedom om engelsk 

kultur, att han begagnar sig af en engelsk runa" (a.a. 19). Brate (1925:35) däremot antar 

spontan svensk utveckling:  

O. v. Friesen, Uppl. runst. 1913, s. 38 och Sv. biogr. lexikon 2, s. 377 anser detta bruk av J h vittna 
om inflytande från den engelska runskriften, som visserligen i en och annan runrad uppvisar denna 
form av g. Då ju J hos Asmund även betyder h och fsv. gh var en guttural frikativa, synes ej 
omöjligt, att ristaren funnit denna i brist på annat bättre betecknad med J  h än med k.  

Svante Lagman (1990:92) skriver i kapitlet om den stungna k-runan:  
 
Den stungna runan T har använts för att beteckna både [γ] och [g]. Dessa båda ljud ristats dock inte 
enbart med T eller [stunget] T, utan det finns ytterligare några beteckningssätt. För att kunna 
avgöra om det är klusilt eller frikativt g som ingår i vissa ord har det varit nödvändigt att närmare 
studera även dessa. Två av dem, J och utelämnad runa, är tämligen frekventa; vid sidan härav 
förekommer ytterligare några med något enstaka belägg vardera (se vidare nedan).  
 
Det vanligaste sättet vid sidan av T och [stunget] T är att använda runan J. Som regel sker detta 
bara för [γ], 86 fall av 388 (22 %) säkra fall. Det finns 1 229 säkra belägg på [g] med T och 
[stunget] T men bara ett tämligen osäkert fall, haiRa GæiRa (ack.) (Ög 229),6 där J eventuellt 
kunde stå för [g].  
 

 Var bruket av h för [γ] uppstod och varifrån det kom är de frågor jag skulle vilja 

hitta svar på med denna undersökning.  

                                                 
5I danska runinskrifter möter vi h för [γ] i inskriften DR 138 ufah Ufag, som dateras till efter Jelling-
stenarnas tid, annars är det k-runan som används för frikativan före inskrifter av Jelling-typ, vilken 
efterträdes av stunget k, som användes senare för att beteckna både klusilt och frikativt /g/ samt /ng/ 
(DR 1943:954 ff.).  
6Henrik Williams förmedlade vid ett konsultationstillfälle en annan tolkning av detta belägg. Han menar att 
namnet Hæri (nom.) är omljudd form av Hari, jfr. ty. Hase < *Hazi, som är lika med fsv. HæRi > Hari 
‘hare’). Jfr Lagman 1990:92 not 1.  
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3. Regional distribution av h för [γ]  

I detta kapitel kommer jag att ge en generell landskapsvis sammanfattning av runornas 

bruk för frikativan. Sedan tar jag upp bruket i särskilda fonetiska omgivningar, bl. a. i 

postkonsonantisk och postvokalisk positioner.  

 

3.1. Fördelning av bruket mellan landskapen  

Här presenterar jag en tabell, som innehåller uppgifter om antalet inskrifter med frikativt 

/g/ samt fördelningen landskapsvis och mellan olika runor.  

 
Tabell 1. Landskapsvis fördelning av inskrifter (icke U/SENTIDA/M) med frikativan [γ].  

Landskap Antal 

inskrifter i 

landskap 

Med 

frikativan 

[γ] 

h-runa  k-runa  g-runa  Antal belägg 

i inskrifterna 

 %  %   % 

Öland  161  10 2 11,1 13 72,2 3  16,7  18 

Östergötland  338  57 6 8,2 44 60,3 23  31,5  73 

Södermanland  427  102 33 24,3 75 55,1 28  20,6  136 

Småland  135  23 4 14,8 14 51,9 9  33,3  27 

Västergötland  153  45 3 5,2 41 70,7 14  24,1  58 

Uppland  1293  324 165 40,0 208 50,5 39  9,5  412

Västmanland  27  3 - 2 2   4 

Närke  28  4 2 - 3   5 

Värmland  2  - - - -   - 

Gästrikland  19  7 3 5 -   8 

Medelpad  18  6 6 2 -   8 

Hälsingland  19  4 - 12 -   12 

Jämtland  2  - - - -   - 

Dalarna  2  - - - -   - 

TOTALT  2624 585 224 29,4 416 54,6 121  16,0  762 
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3.2. Diskussion och sammanfattning  

Som tabellen visar varierar användningen av runan h för frikativan [γ] från landskap till 

landskap. Värmland, Dalarna och Jämtland är de landskap, om vilka det är svårt att 

bedöma om h-runan användes för frikativan överhuvudtaget, eftersom det inte finns några 

inskrifter som innehåller ord med [γ].  

 I Hälsingland, som ligger geografiskt mellan Medelpad och Gästrikland finner vi 

fyra inskrifter med frikativan, vilken 12 ggr betecknas endast med k-runan. I Gästrikland 

är proportionen h/k 3 belägg mot 5 i 7 inskrifter. Runornas bruk blandas inte. Så långt 

norrut som i Medelpad däremot finns det 6 inskrifter med 6 h- och 2 k-runor, och 

stavningen visar att samma ristare (M 14#) använde sig både av h och k för att beteckna 

frikativan. Inskrifterna från Öland, även om icke så talrika, visar att k-runan med sin 

variant användes i nästan 89 % av fallen, medan h uppträder två gånger i två inskrifter 

(11,1 %).  

 I Västergötland får k- och g-runorna övertaget, med bara 5,2 % belägg på h, vilket 

kan förklaras av närheten till danska landskap och deras inflytande över bruket för [γ]7. I 

Småland och Östergötland används g-runan nästan lika ofta (c:a 30 %) och skillnaden 

mellan h-runans bruk är inte så påfallande stor, 14,8 respektive 8,2 %.  

 Västmanland och Närke befinner nära det område, där h-runan används mer än i 

andra landskap, d.v.s. intill Uppland och Södermanland. Dessa är de landskap där man 

ristade ord med frikativan med mer förkärlek för h än i andra regioner. Stungna k-runan 

var däremot inte särskilt populär i Uppland. I Södermanland tappar k/g sin överhand. Här 

används h-runan för frikativan 33 ggr, med andra ord i nästan varje fjärde fall. I varje 

fjärde fall av tio används h för [γ] också i Uppland.  

 Stavningen visar dock att man inte var säker på vilken runa man skulle använda sig 

av, eller kan den vara tecken på att det för några ristare inte spelade någon stor roll, eller 

att det var någonting de har lärt känna från andra inskrifter, men inte gjorde användningen 

av h för [γ] till regel.  

                                                 
7 Om beteckningen av [γ] se DR 1941:spalt. 954-961. 
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4. Postkonsonantisk ställning  

Med Bengt Hesselmans ord om vilka konsonantförbindelser i vilka frikativan uppstår i 

åtanke, rannsakade jag materialet och insåg att det fanns belägg endast med l- och r-runor, 

i de fall där det frikativa ljudet uppträder8.  

 Jag bestämde mig för att inte dela detta kapitel i två mindre, eftersom beläggen 

med [lγ] och [rγ] inte är talrika.  

 Bland 44 belägg i 41 inskrifter förekommer frikativan efter /l/. Vanligast bland 

dessa är belägg med elementet helg-/Helg-, som förekommer 38 ggr i 38 inskrifter. Bland 

dessa betecknas frikativan med h-runan 7 ggr,9 med k-runan 20 ggr10 och med stunget k 

11 ggr. Inskrifterna med h-runan kommer från Södermanland (2), Småland (1), Uppland 

(3) och Gästrikland (1).  

 I materialet finns det 40 belägg med frikativan [γ] efter r-runan, varav 7 säkra 

belägg med h samt 3 mycket märkliga belägg. Märkvärdigheten ligger däri att h betecknar 

uddljud i de efterleder, som antas ha klusilt /g/, nämligen -geirr, -gisl och -gautr.  

 Två belägg har en ovanlig stavning med h-runan i efterleden för initiala klusilen, 

nämligen frihas Freygeirs (?) i U 590 och þurhaR Þorgeir i SÖ 303$ (Lagman 1990:93). 

Dessa belägg har jag med i materialet.  

 På samma grunder inkluderar jag belägget i U 144 þurhils Þorgísl. Intressanta nog 

är två belägg på samma efterled från medeltiden i SM 145M þyrhilsær (gen.) och 

VG 97#M þyrhils, i vilka kan vara bevis för att det frikativa uttalet av efterleden -gisl/-gils 

har bestått, åtminstone på några ställen i Sverige ännu under medeltiden (se 

Nielsen 1997:51 f.).  

 I U 958 finner man runföljden [runa þurhutr * risti]. Denna runföljd innehåller 

ett mansnamn med en efterled, som ristas med runan h, vilken tyder på att det initiala 

ljudet är frikativt. I samma inskrift finns två namn med förleden Sig- ristade med h: 

[sihniuta] och [s]ihuiþr. Det förefaller mig att ristarens namn uttalades med frikativan. 

Detta antagande styrks av en annan inskrift, också signerad av honom. Det är U 308 med 

þurhkutr * risti runa þisar fots arfi. Här möter vi hans något preciserade benämning – 

                                                 
8I sammansättning med n och k blir ljudet klusilt. Inga belägg med /b/, /m/, /s/ och /d/ som anteljud finns i 
materialet.  
9 Till 6 säkra belägg räknar jag även SÖ FV1954;19 $ hi(n)ha helga(?).  
10 ÖL 147 $ h...-k(a) ...H[el]ga(?), SÖ 178 hikkulfr Helgulfr(?) och VG 122 kilka helga är bland de 20 
inskrifter som har k för [γ].  
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Fotsarve – med garderingen hk (se avsnitt 6). Om den frikativa naturen av efterledens 

inljud i U 958 skriver Brate (1891:38) följande:  

Af Skrivemaaden þurhutr med h tör man mulig slutte, at Explosivlyden g i Gautr her i Inlyd, hvor 
dette dannede Navnets andet Led, var gaaet over til Spiranten g, der regelret betegnes ved h i en vis 
Klasse Runeindskrifter; jfr þurhils L. 65111.  

 

 I U 308 finns förutom det garderade þurhkutr även klusilen [g] betecknad som i 

de flesta fall med k: kuni Gunni.  

 Dessa ovan diskuterade belägg med h, där man väntar k eller g för klusilen, kan 

tyda på någon förändring i uttalet betingad av konsonantljudet [r].  

 Det finns en klar tendens i att utelämna runan för frikativan framför /f/: tre belägg 

på namnet Borgfastr har ingen runa mellan r och f: borfast (ack.) U 895, borfas[tr] 

U 1052 och [b]or[f]... U 108112. Ytterligare två fall med en för [γ] utelämnad runa 

förekommer i två östgötska belägg: en gång framför [s] (ÖG 118 bersen Bergsvein) och en 

gång inför [w] (ÖG 232$ biruiþ Bergvið).  

 Om belägg med obetecknat [γ] skriver Lagman (1990:92): 

Utelämnande av konsonantruna tycks också enbart gälla [γ] och måste vara en följd av den svaga 
(eller t.o.m. obefintliga) artikulationen av detta ljud. Det förekommer i 30 säkra fall (8 %) för [γ] 
men dessutom i 5 fall där man väntar [g] [...].  

 Efter /l/ är frikativan [γ] alltid betecknad, förutom ett fall SM 91 heli Helgi.  

 U 357 uarhas normaliseras i SRD som Vargas. Brate (1925:37) menar att det 

handlar om Varg-as, alltså ett av Odens många namn, brukat som personnamn (jfr 

Peterson 2002:224; också Lagman 1990:122 med not 19). Ett annat belägg uarkas, som 

normaliseras Vargas i den av Visäte signerade inskriften U 337. Båda belägg tas med.  

5. Postvokalisk ställning  

Antalet belägg med frikativan i eftervokalisk ställning är betydligt högre. Här valde jag att 

granska belägg från olika synvinklar. Först presenterar jag en generell kartläggning, 

därefter går jag specifikt till vokalrunorna a, u och i och behandlar åtskilliga för- och 

efterleder, som var mycket populära och väl spridda över hela det undersökta området.  

                                                 
11 J. G. Liljegrens beteckning för U 144 i hans Runurkunder.  
12Det finns nästan ingen tvekan om att det handlar om namnet Borgfastr, om man iakttar övriga bröders 
namn med efterleden -fastr.  
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5.1. Runföljden ah  

I kombinationen med a-runan förekommer h för [γ] 47 ggr i 43 inskrifter. De flesta 

inskrifter, 31 med 34 belägg, kommer från Uppland, näst flest från Sörmland med 5 belägg 

i 5 inskrifter. Lika många har Östergötland och Västergötland, 3 inskrifter med 3 belägg 

var, och sista belägget i en inskrift finns på en öländsk sten. Nästan lika ofta förekommer 

g-runan: 44 belägg i 40 inskrifter. Fördelningen mellan landskapen ser dock annorlunda ut: 

Östergötland: 12 belägg i 12 inskrifter, Södermanland: 7 belägg i 6 inskrifter, Småland: 4 i 

3, Västergötland: 7 i 7, och Uppland: 15 i 12. Runan k används i denna kombination över 

hela området, förutom Västmanland, Öland och Medelpad. I jämförelse med runorna k och 

g (50,0 % och 24,2 %), används h-runan efter a i 25,8 % fallen.  
Tabell 2.  

 

Landskap 

[-aγ-]  

 ah  ak  ag  Totalt i landskapet 

Uppland  34 (44,1 %) 28 (36,4 %) 15 (19,5 %) 77 

Södermanland  5 (18,5 %) 15 (55,5 %) 7 (26,0 %) 27 

Östergötland  3 (9,4 %) 17 (53,1 %) 12 (37,5 %) 32 

Öland  1 - - 1 

Småland  - 5 4 9 

Västergötland  3 (11,1 %) 17 (63,0 %) 7 (25,9 %) 27 

Hälsingland  - 7 - 7 

Gästrikland  - 1 - 1 

Västmanland  - 1 - 1 

Totalt belägg  47 (25,8 %) 91 (50,0 %) 44 (24,2 %) 182 

 Jag har närmare studerat det ganska spridda ordet mágr. Bland 27 belägg13 på ordet 

i 27 inskrifter från olika landskap (se bilaga 2), förekommer det med h-runan bara en gång 

i en sörmländsk inskrift och 5 ggr i inskrifterna från Uppland, vilket utgör 23,1 % av den 

totala siffran och knyter användningen i detta fall till Mälarområdet.  

 Ett annat representativt ord är þegn (fvn. ’fri man, konungsman m.m.’), som givit 

ursprung till mansnamnet Þegn. Namnet i sin tur är ”omtalat endast från kustlandskapen 

från Uppland i norr till norra Småland samt från Finland”14. Jag har valt att inte här ta 

belägg bara på ordet/namnet med ah, utan också andra skrivningar. Situationen är 

                                                 
13 Det skadade belägget ma... på den västgötska stenen VG 257 räknas inte med, när jag kalkulerar 
procentuell andel.  
14 Se Modéer 1967[1964]:65 med noten 4.  
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följande. Elementet /þegn/ förekommer 51 ggr15 i 50 inskrifter (se bilaga 3). Beläggen med 

h är 7 till antalet, därtill räknar jag två belägg þiahkn SÖ 237 (vilka behandlas i kapitlet 

om garderingar) och utgör 18,4 % av beläggen i fråga (jfr. k: 61,2 % och g: 20,4 %). De är 

från Sörmland (2), Småland (1), Västergötland (2), Uppland (3) och Medelpad (1). Bland 

uppländska belägg (13 stycken) utgör de med h 23,1 %.  

5.2. Runföljden uh  

Stavningen uh förekommer i 34 belägg (32 inskrifter), varav 28 belägg i 26 inskrifter 

kommer från Uppland, 4 i 4 inskrifter från Sörmland och 2 belägg från en inskrift i 

Östergötland och en i Närke. De 34 beläggen utgör 23,9 % mot 64,8 % och 11,3 % belägg 

med respektive k och g. Spridningen av beläggen med k är större: 5 belägg i 4 inskrifter 

från Öland, 716 i 7 inskrifter från Östergötland, 16 i 11 från Södermanland, ett belägg från 

Småland, 3 i 3 från Västergötland, 60 i 52 från Uppland och ett från Gästrikland – 93 

belägg i 79 inskrifter sammanlagt. Av alla belägg från Uppland med frikativan i denna 

grupp utgör de med h 29,5 %, medan i sörmländska utgör de 16,6 %.  
Tabell 3. 
 

Landskap 

[-uγ-] 

uh  uk  ug  Totalt i landskap 

Uppland  28 (29,5 %)  60 (63,2 %) 7 (7,3 % %) 95 

Södermanland  4 (16,6 %)  16 (66,6 %) 4 (16,6 %) 24 

Östergötland  1 (10,0 %)  7 (70,0 %) 2 (20,0 %) 10 

Öland  -  5 1 6 

Småland  -  1 1 2 

Västergötland  -  3 - 3 

Närke  1  - - 1 

Gästrikland  -  1 - 1 

Västmanland  -  - 1 1 

Totalt belägg  34 (23,8 %)  93 (65,0 %) 16 (11,2 %) 143 

 Oftast av alla möter vi runföljden uh i efterleden -laug/-laugR, som i Nordiskt 

runnamnslexikon (Peterson 2002:138) förklaras ha stammat från ”germ. *-laug-, trol. till 

ett verb identiskt med got. liugan ’avge heligt löfte, ingå äktenskap’. Namnleden kan då 

ursprungligen ha betytt ’som är lovad el. invigd (till)’”.  

                                                 
15 Bland dessa finns ett belägg (SM 37) med skadad runa och ett belägg (VG 8) med obetecknad frikativa.  
16 Till dessa fogade jag belägget i ÖG 239$ kuþlug/kunluk, eftersom det icke är av stor betydelse i min 
uppsats, om runan är stungen eller ej.  
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 Denna efterled förekommer med runan h bara i Uppland (17 belägg/inskrifter), 

Södermanland (3 belägg/inskrifter) och Närke (1 belägg/inskrift). Med k- och g-runorna är 

geografin mer omväxlande: Öland (1), Östergötland (4), Sörmland (12), Västergötland (1), 

Uppland (44) och Gästrikland (1) för k och Öland (1), Sörmland (4), Småland (1), 

Uppland (5) och Västergötland (1) för g. Uppland och Sörmland visar följande mönster:  
[-lauγ-]  Uppland  Södermanland  

h 17 (25,8 %) 3 (15,8 %) 

k 44 (66,6 %) 12 (63,2 %) 

g 5 (7,6 %) 4 (21,0 %) 

Totalt belägg 66 19 

5.3. Runföljden ih  
5.3.1. Generell användning  

I denna grupp inkluderade jag alla belägg med frikativa ljudet [γ], som stavas med i 

framför h/k/g. Och som framgår från tabell 4, liknar fördelningen bland landskapen den vi 

har bevittnat med [aγ] och [uγ], d.v.s. i stora drag är det Uppland och Sörmland, som har 

betydande andel av h-belägg för g, jämfört med dem som har k/g. Dessa belägg bl.a. 

utgörs till största delen av namn med förlederna Vig- och Sig-, på vilka jag bestämde mig 

för att titta lite närmare i 5.3.2 respektive 5.3.3.  
Tabell 4.  
 

Landskap 

[-iγ-]  

ih  ik  ig  Totalt i landskap 

Uppland  89 (45,4 %)  91 (46,4 %) 16 (8,2 %) 196 

Södermanland  18 (35,3 %)  25 (49,0 %) 8 (15,7 %) 51 

Östergötland  2 (9,1 %)  17 (77,3 %) 3 (13,6 %) 22 

Öland  1  3 1 5 

Småland  2  3 2 7 

Närke  1  - 1 2 

Gästrikland  2  3 - 5 

Medelpad  5  1 - 6 

Västergötland  -  11 4 15 

Hälsingland  - 3 - 3 

Västmanland  -  1 1 2 

Totalt belägg  120 (38,2 %)  158 (50,3 %) 36 (11,5 %) 314 
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5.3.2. Namnleden Vig-. 

U 884 uih Víg mn. ack. av Vígr. Ristningen är signerad av Åsmund Kåresson och en 

okänd medarbetare. Thompson (1975:113 f.; och jfr Williams 1990:79-80 med not 54) 

skriver om denna: 
Many of Asmund's characteristic orthographic traits reappear in the six works that he has 

signed jointly with other carvers [...]. Asmund writes fricative /g/ with the h-rune in uih 

U884, uihmar Vigmarr U1142, and ahil Ægil L104917; but he employs the k-rune in 

si[k]riþr Sigriðr on U884, if the older reading is reliable.  

 

 U 885 uikr Vígr mn. Intressant är denna skrivning med k-runan för frikativan, 

eftersom det är Åsmund Kåresson som med viss tvekan tillskrivits denna ristning av 

Thompson (1975:145 f., 149, jfr Peterson 2002:231). Det kunde ha varit den okända 

medarbetare som bidragit med detta ovanliga Åsmund runval, eller handlar det inte om 

Vígr utan om Vígeirr (a.a. 145). Jag föredrar tanken att det inte var Åsmund som ristade 

namnet Vígr med runan k. Belägget tas med.  

 U 929$ uiha Víga mn. ack. av Vígi. Runföljden ihrar (nom.) i samma inskrift 

innehåller runan h, som kan beteckna frikativan i ett namn med förleden Víg- eller Sig-. 

Jag väljer att ha båda runföljderna i U 929$ med. Övertygelsen att dessa två belägg med h-

runan presenterar frikativt /g/ växer, om man granskar andra av Ingulv signerade verk. Låt 

oss som exempel ta U 1041 och U 1052. Alla tre innehåller signaturen ikulfr Ingulfr med 

k för /ng/, där /g/ är klusilt. I U 1041 förekommer namnet Hagbarðr två gånger iahbaþr 

med h-runan för frikativan. Runan k finner man bara där /g/ uttalades klusilt, nämligen i 

inkikeþr Ingigerðr och kiaþi gerði (U 1041) samt kefialtr Gjafaldr (U 1052).  

 U 993 uiha Víga (mn. ack.) är signerad av Öpir och U 1089 uihi Vígi (mn. nom.) 

är attribuerade till Öpir (se Axelson 1993:103, 112).  

 VG 150 uiki vígi verb 3 sg. pres. konj. I inskriften finns det endast två andra 

belägg med runan k, vilken står för frikativan, nämligen ukmut Ögmund och þikn þegn.  

 U 47 uik Víg mn. ack av Vígr. Runan k används också för klusilen [g] (se nedan) i 

þorkisl Þórgisl och för frikativan i sikniutr Signjótr. Denna ristning är med säkerhet av 

Crocker attribuerad till Ärnfast (Axelson 1993:97). I de av Ärnfast signerade U 41 och 

U 43 från Färentuna härad, hemområde för alla tre, hittar man en förvånande konsekvens i 

användningen av k-runan för frikativt /g/ och dess stungna varianten för klusilen [g]: 

                                                 
17 Denna inskrift finns utförligt granskad hos Thompson 1975:107 f. och finns även i SRD med signum 
GS 13.  
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fuluki Fullugi (nom.) och hiluka Illuga (ack.) i första inskriften och ofaikr Ófeigr och 

sikmar Sigmarr (båda i nom.), samt gunum Gunnur (gen.)18. Problemet uppstår för 

þorkisl Þórgisl (U 47), men det kan handla om en uteglömd stingning eller om det 

frikativa uttalet (jfr Lagman 1990:115). Belägget uik tar jag med.  

 U 463 uiki Vígi mn. nom. Thompson (1975:16) betraktar inskriftens formulering 

som typisk för Fot, som enligt mina kalkyler aldrig har använt sig av h-runan för frikativan 

[γ] och endast två gånger av den stungna k-runan: en gång för frikativan i kulaug Gullaug 

(U 428) och en gång för klusilen i giluk Gillaug (U 255). Däremot är det inte mindre än 33 

fall då k-runan står för det frikativa ljudet: 5 belägg i 3 av de signerade inskrifterna och 28 

belägg i de 22 attribuerade inskrifter, som anges hos Lagman 1990:113. Därav tar jag bara 

med inskriften U 141, men uiki (U 463) samt uiki (U 428) utesluts ifrån gruppen.  

 U 539 uiki Vígi mn. Runan k används tre gånger för [g] i iukir Jógeirr, kirialmr 

Geirhjalmr och kuþ Guð och en gång för /ng/ i iklanþs Englands. Lagman (1990:101) 

menar att tolkningen av uiki är alltför osäker för att kunna avgöra ljudkvaliteten hos k-

runan. Jag anser dock, att om man jämför denna inskrift som är attribuerad av Brate, 

Wessén och Thompson (se Axelson 1993:46) till ristaren Gunnar med en del andra 

oornerade stenristningar, med den signerade inskriften U 225, vilken visar bruket av runan 

k inte bara för klusilerna [k] (arkil, uk) och [g] (kui, kariþu) samt [ng] (þikstaþ), utan 

också för frikativan i iki eigi, blir det uppenbart att vi påträffar samma mönster som i 

U 539. Men ändå måste jag avstå från att inkludera uiki i materialet.  

 ÖL 170{56}$ [uik...] normaliserad som Víg..., räknar jag inte med i materialet 

även om faders namn mycket väl kan vara Vígbjôrn (jfr namnen på sönerna Ásbjôrn, 

Hróðbjôrn och Þorbjôrn), men kan vara Ví- eller Vé- och efterleder inledas med initiala 

klusilen [g]. Det är alltför osäkert om belägget innehåller frikativan.  

 GS 21 uik-... normaliserat som Víg... tar jag inte med i materialet på samma 

grunder som det ovan diskuterade belägget i ÖL 170{56}$. Även runföljden i U 995# är 

mycket skadad och det går inte att fastställa med säkerhet att uikt… skulle betyda Vigdjarf 

(ack.). Detta belägg utesluts också.  

 U FV1946;258$ uikr Vígr mn. I andra två namn, utryk Ótryggr och rauþkar 

Hróðgeir, återger runan k klusilen [g]. Denna inskrift är "med all säkerhet" attribuerad till 

Visäte (se Axelson 1993:84). En annan till Visäte attribuerad ristning (U 453) innehåller 

                                                 
18 För tolkningen se Larsson 2002:21, 101 med not 61, 177 med not 33.  
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runföljden uikr, som normaliseras som Vég[e]r[ðr], vilket har stöd i faderns namn uistein 

Véstein och ger mig anledning att utesluta även dessa belägg.  

 U 947 uiki Vígi mn. Det finns en viss blandning i Äsbjörns signerade verk: 

frikativan återges med den stungna runan k två gånger (mags mágs och sagat sagt), och 

klusilen [g] en gång med hjälp av stunget k i gera gera samt två gånger med den ostungna 

runan k i kuþ Guð och kir gærði(?). I en sådan blandning är det svårt att ge exakta svar.  

 ÖG 18$ uik Víg mn. ack. av Vígr(?). I detta fall går det inte att avgöra om k-runan 

står för frikativan eller klusilen, för det har inte funnits någon möjlighet att jämföra denna 

inskrift med andra inskrifter av samma ristare, eftersom östgötska inskrifter inte ingår i Jan 

Axelsons Mellansvenska runristare från 1993. En egen undersökning frambragte följande 

resultat. I Björklunds härad har jag hittad fyra runföljder med frikativt /g/: tre skrivna med 

k: ÖG 13 sikstin, ÖG 30 siksten och ÖG 31 sikmut - och en med den stungna (?) k i 

ÖG 17# [sigbiarn]. Om stingningen är jag mycket tveksam, på grund av att det varken 

förekommer någon stingning i inskrifterna vid Kuddby k:a, Kuddby sn, Björkelund hd 

(ÖG 16#, ÖG 18$, ÖG 19, ÖG 20$), vid Konungsunds k:a (ÖG 13 och ÖG 14) eller 

Svensksund (ÖG 15) i Konungsunds sn. ÖG 13 och ÖG 14 har samma formel: NN reste 

denna sten efter NN, sin fader/son. Ortografin skiljer dock sig i dessa inskrifter genom att 

på i-ets plats i risti stin þinsa iftir i ÖG 13 hittar man runan a i ÖG 14. ÖG 15 hör dock 

till samma grupp av Kuddby kyrkas stenar, på vilka samma formel uppträder som ovan, 

fast ortografin är något annorlunda: nusv. 'resa' ristas med runan þ, alltså risþi 3 pers. sg. 

pret. (ÖG 18$) och raisþu 3 pers. pl. pret. (ÖG 20$), nusv. 'efter' är belagt med R-runan: --

tiR ÖG 18$, iftiR ÖG 20 och eftiR(?) ÖG 17#, nusv. 'denna' är likadant þi-- ÖG 18$ och 

þ(i)na ÖG 20$, nysv. 'och' har formen auk i ÖG 17#, ÖG 18$, ÖG 20$ och utgör även 

möjligen ÖG 19:s enda ord. Mycket talar alltså för att det inte fanns någon stingning i 

ÖG 17#. Det kan handla om felavbildning. Sammanfattningsvis menar jag att 

ristaren/ristarna av dessa inskrifter bara använde sig av runan k för att återge [g] och [γ], 

och att det tyvärr inte går att avgöra om det är namnet Vígr, som döljer sig bakom uik.  

 U 1022 [ui]kn[i]19 normaliseras som Vígi(?). Detta belägg kan återspegla antingen 

en kortform av Vígnjótr (egen gissning) eller Vigeirr med bortfall (Quak 1978:26). 

Belägget är svårförståeligt och därför ställs åt sidan tillsammans med ett annat belägg i 

denna inskrift, nämligen de svårtolkade runföljden ilhu[tfa] Illuga(?). 

                                                 
19 Brate (1887-1891:49 och 1925:107) läser uikhi.  
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 Runföljden [uikibiarn] Vígbjôrn(?)20 i U 922$ föreslår jag skall tolkas Vígi-Bjôrn, 

med uiki för förledens Vígi, och det ansluter därmed till materialet.  

 Jag är övertygad att det aldrig har funnits några namn med förleden Vik-, 

åtminstone på svenskt område. Man hittar inga belägg på sådana namn under medeltiden21.  

 Namnet Viking däremot har använts, och tack vare Esaias Tegnér såg det dagens 

ljus för andra gången på 1800-talet. Om namnets ursprung skriver Pritsak (1981:383):  
During the eleventh century three proper names were used that derived from three professional 
trading and mercenary organizations – one active in the west (Vīkingar), one in the east 
(Væringar), and the third in the north (Kylfingar). The name VīkingR enjoyed great popularity […]; 
it also occurred in Norway […].  
 

 Namnet Vígulfr, alltså ’stridsulv’, syns vara enda alternativet för tolkningen av 

runföljden uikulfs (gen.) i U 676. Detta namn finns även belagd med stunget k på en 

förkommen uppländsk sten (U 863#), på en färöisk runsten (FR 1) och i medeltida källor.  

 Jag är benägen att hävda att det överhuvudtaget inte har funnits ett sådant namn 

som VíhialmR (Ví- + -hialmr). Jag menar att i beläggen SÖ 37, SÖ 276, SÖ 298 och U 590 

betecknar h-runan [γ], som den gör i ÖL 74{41}#, SÖ 26$, SÖ 298, U 67, U 128, 

U 1080$, U 180, U 237, U 372, U 885 och U 648. Samma gäller k-runan i SÖ 359, U 144, 

U 152, U 245# och U 371$.  

 
5.3.3. Namnleden Sig-. 

U 861 sikb... läser jag som Sigbjôrn och inkluderar därför i materialet.  

 U 503 shunar har normaliserats som Siggunnar eller Sigunnar (gen.)22 och 

inskriften är attribuerad av Brate, Wessén, Salberger och Peterson till Visäte 

(Axelson 1993:83). En annan runföljd är U 243# shfast Sigfast (ack.), som har varit 

attribuerad till Visäte av de tre första av ovannämnda runologer samt Jansson, Williams 

och Gustavson. Gustavson bl.a. menar att runformer, ortografi samt presensformen lata 

visar att ristningen är ett verk av Visäte (Axelson 1993:82). I materialet finns det bara 

dessa två belägg på förleden som skrivs med de ihopskrivna runorna s och h. Dessa belägg 

                                                 
20 Jfr. Nordisk familjebok 1911:245-246: ”Heiðarviga saga […], isländsk saga, författad i början af 1200-
talet, […] handlar om den västländske höfdingen Styrr, för sin våldsamhet kallad Viga-Styrr (’Dråp-Styrr’), 
och hans många blodsdåd samt hans död för en mans vapen, hvars far han dräpt.” Och i nordisk 
familjebok 1921:353: ”Vigaglúms saga l. G l ú m a är en isländsk saga om Glúmr Eyjólfsson, som fick 
tillnamnet V i g a g l u m (’Strids-Glum’) däraf, att han dräpte sin granne Sigmund Torkelsson [...]”.  
21 Namnet Vikbiorn, som förekommer hos Ivar Modéer (1964:41) bland de namn som kan förkortas till 
Vibbe, är högst sannolikt en felaktig normalisering av runföljden uikibiarn på den uppländska stenen 
U 922$, som jag har behandlat ovan.  
22 Denna senare tolkning föreslogs även i UFT och av Salberger (1987:139 ff.).  
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är mycket sannolikt utförda av samme ristare. Det är också uppenbart att shunar 

representerar ett kvinnonamn: två söner av Siggunnar/Sigunnar (gen.), båda med förleden 

Ern- och en med efterleden -fast, lät resa stenen efter sin far Ketilfast (ack.). I 

frekvenstabellen Nr 17 (Peterson 2002:265) över de vanligaste kvinnonamnsefterlederna i 

ditematiska namn är antalet sammansättningar med -gunnr/-guðr/-gundr 9 inklusive 1 

osäkert fall och med -unnr/-uðr 6 inklusive 2 osäkra fall. Bland dessa är det bara vår 

runföljd shunar, som bär runan h. Det bör påvisa att förleden Sig- med frikativan på slutet 

är skriven med en utelämnad i-runa. Man måste komma ihåg att h aldrig står för [g], det 

finns inga belägg på h för [g:] heller. En annan anledning att betrakta runföljden i U 503 

som belägg på namnet Sigunnr (nom.) är det faktum, att det inte har funnits några 

runföljder där en initial s-runa skulle stå för hela förleden Sig-. Jag har slagit upp alla 

kombinationerna s+konsonant (nämligen ss, sp, sb, sk, sg, sn, sm, sl, sr/sR, st, sd, sð, sþ 

och sh) för att undersöka sådana. Men förutom de ovandiskuterade beläggen i U 243# och 

U 503 fanns det endast sRkuastr Sigfastr (nom.) U 93# med R-runan för vokalen (se mera 

om detta fenomen Larsson 2002:138 ff.) och [shktrikr] Sigtryggr (nom.) U 592 med 

antingen felläst/felristad runan h eller med en utelämnad i-runan och "garderingen" hk, 

vilken kommer att behandlas i ett särskilt avsnitt (se det i avsn. 6). Samtliga belägg utom 

U 592 tas med i materialet för distributionsanalysen.  

 I U 335 sifruþaR Sigrøðar (gen.) är det en fråga om en felristad k/g-runa,23 en 

obetecknad frikativa [γ] i namnet Sigfríðr/Sigfrøðr,24 eller ett annars för runinskrifterna 

obekant kvinnonamn Sifrøðr25. På grund av dessa flera frågor utesluts belägget. Belägget 

ÖG 51# …hriþ kommer att vara med som Sigrøð (ack.). Brate beskriver namnets 

utveckling i Runverser (1887-1891:113):  
Jeg formoder, at dette skal forklares paa fölgende Maade. Den oprindeligere Form *Sigfríðr blev 

först til *Sigwríðr, som –fastr i andet Led af Navne til –wastr, og ved Indflydelse af w er í blevet til 

ý i Sigrýðr.  

 De skadade inskrifterna med icke-skadade hagelrunorna, sih----... (U 854$) och 

sihu-... (U FV1976;108), är jag benägen att ansluta till huvudgruppen.  

                                                 
23 Ett annat belägg med förmodligen fellristad eller felläst runa är [sifstain] Sigsteinn(?) i U 174 #. Inga 
stungna runor fanns i inskriften.  
24 Det finns åtminstone 4 belägg i Uppland på en utelämnad runa för [γ] i namnen: U 78 [siriþ] Sigríðr 
nom., U 545$ siri(þ) Sigrþøð ack., U 687 siri(þ) Sigríðr nom. och U 973 siriþ Sigríðr nom.  
25 jfr med U 1042 [sifriþ] Sigríð. Inskriften innehåller stungna runor. Är det fråga om en felläst runa eller ett 
obetecknat [γ]?  
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 Namnet Sighvatr förekommer i nominativ och ackusativ 7 gånger (U 67, U 128, U 

180, U 237, U 372, U 1080$ och U 885) och SighialmR i nominativ 2 ggr (U 648 och 

SÖ 298). Dem inkluderar jag också i materialet.  

 Däremot är jag lite tveksam om två egendomliga och sällsynta stavningar, vilka 

Lagman har behandlat i sin avhandling (1990:95):  
De två resterande stavningsvarianterna, Ji och JiT, förekommer bara för [γ]. Vad gäller belägget 
Ji, sihimuntr Sigmundr (U FV1948;168), är det kanske snarast fråga om den ovan nämnda 
varianten med J plus en inskottsvokal; man kan jämföra med det försvunna belägget [sihiuiþr] 
Sigviðr (U 995#). Användningen av runföljden JiT är svårare att förklara. Den förekommer dock i 
två belägg, sihikþurn Sigþorn (U 861), sihikfastr Sigfastr (U FV1948;168). Den senare ristningen 
(utförd av Öper) innehåller således både Ji och JiT.  
 

 Beläggen sihikfastr Sigfastr och sihimuntr Sigmundr (U FV1948;168), sihikþurn 

Sigþorn (U 861) och [uikibiarn] Vígbjôrn(?) (U 922$) har samme upphovsman, Öpir.26 

Marit Åhlén (1997:100) ställer sig frågan ”om förklaringen skall sökas i ett speciellt uttal 

av namnleden i den familj som står bakom [U 922$] eller om det är efterledernas 

inledande labiala konsonant som försvårat ljudanalysen för Öpir”. Något säkert svar är det 

svårt att hitta. Mot labialens inflytande talar 25 säkra belägg i 25 inskrifter med efterleden 

på /f/ (se tabell 5), varav 19 belägg med betecknad frikativ (3 ggr med h, 11 ggr med k och 

5 ggr med g) och 6 belägg med [f]>[w] (4 ggr med h, 2 ggr med k och inga belägg med g).  

 
Tabell 5. Belägg på sig- i förlederna framför efterleden på /f/.  
 h-runa k-runa  g-runa  
 
/f/  

 
sihfasta Sigfasta U 193  
[shfast] Sigfast U 243#  
sihfastr Sigfastr U RR1987;134  
 

 
sikfus Sigfús ÖG 219  
uikfast Vígfast ÖG FV1950;341  
sikfast Sigfast U 30  
[sikfastr] Sigfastr U 123#  
sikf... Sigfast(?) U 221   
sikfast Sigfast U 331  
sikfastr Sigfastr U 375  
s[ikfast]r Sigfastr U 419  
sikfast Sigfastr U 623  
si[kfiR]uþr Sigfrøðr U 912  
-ikfastr Sigfastr U FV1968;279B  
 

 
sigfast Sigfast SÖ 197  
sigfast Sigfast SÖ 203  
[sigfastr] Sigfastr SÖ 253#  
sigfus Sigfúss U 655  
[(s)igfast] Sigfast U 1105#  
 

 
[f]>[w] 

 
sihuastr Sigfastr U 166  
sihus Sigfúss U 232  
sihuastr Sigfastr U 1036  
sihuastr Sigfastr M 1  
 

 
[sRkuastr] Sigfastr U 93#  
sikuast Sigfast U 260  
 

 
-  

 

                                                 
26 Åhlén 1997:210 med not 48.  
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 Det finns inga andra belägg förutom U 335 sifruþaR Sigrøðar (se om detta belägg 

ovan) och U 1042 [sifriþ] Sigríð, som kan tyda på att frikativan [γ] blev obetecknad, fast i 

det senare fallet kan det handla om felläsning.  

 Vidare styrks emotsägelsen av beläggen med efterleden, som börjar med /b/ (se 

tabell 6).  
 
Tabell 6. Belägg på /sig/ i förlederna framför efterleden på /b/.  
Sig-  
 

Belägg  
 

Antal

 
obetecknat 

[γ]  

 
sibiun Sigbjôrn U 621   Visäte (A)  
sibiurn Sigbjôrn U 903    Åsmund (A)  

 
sybiarn Sigbjôrn  U 297  
...ybiar-... [S]igbjôr[n] U FV1953;270  

 
2  
+  
227 

 
med h  

 
--hbinrn [Si]gbjôrn SÖ 142   Ristaren okänd  
sihbiarn Sigbjôrn U 353    Ristare: Sune (S)  
sihborn Sigbjôrn U 1007    Ristare: Manne (S)  
sihbiarn Sigbjôrn U 1172   Ristare: Erik (A)  
sihbi... Sigbj[ôrn] GS 16    Ristaren okänd  

5 

 
med k  

 
sikbiurn Sigbjôrn ÖG 128  Ristaren okänd  
sikbia... Sigbjô[rn] SÖ 13$  Ristaren okänd  
[sikbiar-] Sigbjôr[n] U 437$   Ristaren okänd (stungna runor)  
sikbiar[n] Sigbjôrn U 1006   Ristare: Vigmund (A); Manne (A)  
sikbiurn Sigbjôrn HS 2$    Ristaren okänd  

5 

 
med g 

 
[sig:biarn] Sigbjôrn ÖG 17#  Ristaren okänd (stungna runor)  
sigbiarn Sigbjôrn SÖ 344  

2 

 

 Det är således snarare namnens egendomliga uttal som betingar stavningen. 

Beläggen sihikþurn (U 861), sihimuntr och sihikfastr (U FV1948;168) samt [sihiuiþr] 

(U 995#) ansluter jag till gruppen h-runa för [γ].  

 En mycket iögonfallande företeelse utgör de fall, när efterleden börjar med /r/. Det 

finns 21 belägg28 på utelämnad runa för [γ] (se tabell 7):  

 

 

                                                 
27 Dessa två belägg är utförda av samma ristare och förlederna skulle kunna ha Søy-/Sø- (utförligare om dem 
hos Lagman 1990:80 f.).  
28 Exklusive U 335 sifruþaR Sigrøðar och U 1042 [sifriþ] Sigríð. Om dessa se ovan.  
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Tabell 7. Belägg på sig- i förlederna framför efterleden på /r/.  
Sig-  Belägg  Antal  

 
obetecknat 

[γ] 

 
sirun Sigrún ÖG 61  
siriþr Sigríðr ÖG FV1958;252  
siriþ(i)R Sigríði(?) SÖ 73  
siriþr Sigríðr SÖ 101  
siriþaR Sigríðar SÖ 106  
siriþ Sigríðr SÖ 198  
siR=uþr Sigrøð SÖ 273  
sirif Sigreif SÖ 297  
siR Sigrøðr(?)U 49$  
[siriþ] Sigríðr U 78  
siriþ... Sigríðr U 198  

 
siriþ Sigríðr U 440$  
serifr Sigreifr U 541$  
siri(þ) Sigrøð U 545$  
siref Sigreif U 550  
siriþaR Sigríðar U 608  
siri(þ) Sigríðr U 687  
[siri(þ)] Sigríðr U 695  
sirþaR  Sigríðar U 819  
siriþ Sigríðr U 851  
siriþ Sigríðr U 973 

21  

 
med h  

 
sihraifr Sigreifr SÖ 144  
sihrai-r Sigreifr U 58  
sihraif Sigreif U 746  

 
sihrikr Sigríkr NÄ 23$  
sihr(a)if Sigreifr M 3 
 

5  

 
med k  

 
sikrif Sigreifr ÖG 45  
sikrun Sigrún ÖG 75$  
sukruþar Sigrøðar SÖ 101  
[sikraif] Sigreifr SÖ 293  
sikruþr Sigrøðr U 326  

 
sukruþaR Sigrøðar U 617  
sikraif Sigreif U 650  
si[k]riþr Sigríðr U 884  
si[kr]iþr Sigríðr U 1035  
 

9 

 
med g 

 
sigraif Sigreif U 708  

1 

 
 Före /st/ brukar frikativan markeras (med ett undantag – sistin Sigsteinn ÖG 193). 
Däremot kan det vara [t] som blir obetecknat (2 belägg).  
 
Tabell 8. Belägg på sig- i förlederna framför efterleden på /st/. 
Sig- Belägg  Antal 
 
med h  

 
[sihstin] Sigsteinn ÖL 27{16}# 
sihstain Sigstein ÖG 152  

 
sihstain Sigsteinn U 266$  
sihstain Sigsteinn U 885  

4 

 
med k  

 
...kstain [Si]gstein(?) ÖL 146$ 
sikstin Sigsteinn ÖG 13  
siksten Sigsteinn ÖG 30  
[sikstain] Sigsteinn ÖG 129# 
sikstain Sigsteinn ÖG 149  
[sikstin] Sigstein SÖ 91#  

 
sikstin Sigsteinn SÖ 291 
sikstains Sigsteins SÖ 297 
sikstnin Sigstein U 180  
(s)[ik]st[a]in Sigstein U 410  
[sikstin] Sigstein U 915#  
sikstain Sigsteinn U FV1959;188 

12 

 
med k men 
utelämnat t  

 
s[iksin] Sigstein SM 139  
siksan Sigstein U 690  

2 

 
med g  

 
sigstain Sigstein ÖL 147$  
samt ev.  
[sifstain] Sigsteinn(?) U 174#  

2 
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 Det finns inga andra belägg som kan styrka utelämnande av runan för [γ]. Alla 10 

belägg på [γ]+dental klusil har antingen h- eller k-runan.29  

 I U 903 finns två runföljder som tolkas som mansnamnet Sigdjarfr:  
 

sibiurn ' auk sihtarf ' ritu stin þino ' abtiR ' aisti[n] ' auk abtiR ' sitiarf ' bruþr 
sina suniR hukals ritu sti þino ' 
 
Sigbjôrn ok Sigdjarfr rétu stein þenna eptir Eystein ok eptir Sigdjarf, brœðr sína. 
Synir Hugals réttu stein þenna.  

 
 Jag anser formuleringen knappast riktig, eftersom meningen i så fall blir något 

konstig: den förste Sigdjarfr med sin bror lät resa stenen efter två sina bröder, av vilka en 

också hette Sigdjarfr. I isländska sagor och även i runinskrifter finns det exempel på att 

man har söner med likadana namn. Det låter som om Sigbjôrn ock Sigdjarfr beställde 

stenen, och medan runristaren Åsmund30 högg mönstret och runorna till namnet Eystein, 

dog Sigdjarfr och Åsmund fick lägga till hans namn. Det vore vettigare att i stället häri se 

två olika namn Sigdjarfr och Sædjarfr utan it > ti omkastning, med runan i i så fall för [æ] 

(jfr Peterson 2002:195).  

 U 1046 siiterf Sædjarf(?) avvisas av Lagman (1990:71 f.). Här har ristaren31 glömt 

att hugga bistaven eller bistavarna för k- respektive h-runan (jfr. med sitiarf i U 903 

ovan).  

 Beläggen [sikaaar] (SÖ 1#) och [sikeuatr] (SÖ 317#) i nominativ sorterar jag 

ihop med två till Fot attribuerade inskrifter U 640 och U 660 med sikhialmr Sighjalmr 

respektive uikhialmr Víghjalmr och en till Balle attribuerad SÖ 209 med uikhiulmbR 

Víghjalmr. Alla har k för [γ] och h för [h].  

 
6. ”Garderingarna” hk och kh  

Här använder jag mig av Patrik Larssons term för beteckningen av frikativan [γ] med 

antingen hk eller kh. ”Gardering” är alltså en utväg för en ristare om han eller hon inte är 

säker på med vilken runa man ska återge ljudet. Det finns mig veterligen inga belägg på 

gh, hg, kg eller gk i vikingatida inskrifter som skulle stå för /g/. Jag bortser från alla 

belägg på fsv. haggva (36 ord i 33 inskrifter) ristade med hk och diskuterar dem vid ett 

                                                 
29 ÖG 119# [sikton] Sigdan, ÖG FV1959;95 uiktiarf Vígdjarf, SÖ 112$ u(i)[k]tirfR Vígdjarfr, U 109# 
[sihtirf] Sigdjarf, U 573 uRhtafr Vígdjarfr, U 647$ sikterf Sigdjarf, U 903 sihtarf Sigdjarfr, U 968 
[sihtiarfr] Sigdjarfr, U 1006 uikterfr Vígdjarfr, U 1031 [sihtia]rf Sigdjarfr.  
30 Inskriften är otvivelaktigt utförd av Åsmund (se Axelson 1993:94).  
31 Tidigare hade inskriften tilskrivits Öpir (se Axelson 1993:111).  
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annat tillfälle, men inte i denna uppsats. Säkra belägg med hk för frikativan är 3 (+1). 

Beläggen jag tar med är þiahkn, þiahkn Þegn, Þegns (SÖ 237) och sehkurþ Sigurð 

(U 854$). Dessutom finns det U 308 med þurhkutr Þorgautr, namnet på samme ristare 

som utförde U 958 med h för [γ] (se avsnitt 6).  

 U 527$ hkni Hagni(?). Det går inte att avgöra om det handlar om mansnamnet 

Hagni, då med utelämnad a-runa mellan konsonantrunorna, vilken kunde utelämnas efter 

runan h.32 Alternativt kunde det handla om mn. Agni med antingen utelämnad a eller 

dubbelläst föregående i-runa. Även om man räknar med tolkningen av ahni i den tidigare 

attribuerade till Öpir (SRD) inskriften U 546$,33 vilken eventuellt kunde vara fallet med 

omarkerat [h],34 väljer jag att inte betrakta hk i U 527$ som gardering, utan som k för [γ].  

 h(k)(l)ak i VG 47 ställer jag åt sidan, eftersom den enda tolkning som har lagts 

fram är Haklang(?) med en utelämnad a och k för [k].  

 Runföljden shktirikr Sigtryggr (U 592) är märklig, eftersom vi läser fyra 

konsonanter efter en konsonant i föregående konjunktionen ok, fem konsonanter i ett 

sträck. Observera inskottsvokalen i efter t i detta och i föregående namn, o(t)[irikr] och 

shktirikr Ótryggr ok Sigtryggr. Jag misstänker att h-runan står för i-runan eller är en 

felristad och sedan korrigerad n till a-runan. Man kan tänka sig att s representerar [si] här 

och hk är gardering, men det är osannolikt, för runan s med ljudvärdet [si] följd av runan h 

möter vi bara två gånger (se avsnitt 5.3.1). Eftersom det går inte att avgöra vilken runa 

eller runor det är som egentligen står för [γ], utesluter jag detta belägg ur min analys.  

 En felristad och korrigerad n-runa i trihk dreng (U 768) ställer belägget utanför 

gränserna för min undersökning. Det är föga troligt att hk skulle ha ristats för /ng/, för det 

finns inga andra belägg på sådant under vikingatiden.  

 U 489 khulu (nom.) skall bort, for kh står för den initiala klusilen [g]. Runföljden 

kulhu i U 462 har varit föremål för vida diskussioner.35 Jag tycker att den kan tolkas 

Gullaug, om man omkastar runorna h och u och jämför med U 923$ [fasluh] Fastlaug. 

Samma tolkning kan man föreslå för k[ulha|] i U 1044, med omkastning och belägget 

kuþlah Guðlaug U 252 i åtanke. Beläggen U 462, U 489 och U 1044 utesluts ifrån 

analysen, samt dessutom kuhli (U 524), som avser namnet Gulli (Lagman 1990:97).  

                                                 
32 På detta fenomen finns dussintals exempel (se Thompson 1975:66), möjligen t.o.m. i samma inskrift (se 
Thompson 1975:51 not 13). 
33 Marit Åhlén (1997:210 med not 46) sorterar bort denna inskrift ifrån ristningar utförda av Öpir.  
34 Omarkerat [h] eller [h]-bortfall är icke ovanligt hos Öpir: 11 belägg mot 10/11 med markerat [h] (se 
Åhlén 1997:104 och 105 med tabell 8 anmärkningarna a-d).  
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 Bara två säkra belägg finns det på kombinationen kh för [γ]: VG 113 takh Dagr 

och U 758 ikhul Ígul (ack.). Det kan förklaras med att när man ristade ord med klusilerna 

/k/ och /g/, tänkte man först och främst på runan k som passande, men eftersom [γ] kunde 

återges med hjälp av både h och k (samt g), valde man när man var osäker att hugga båda 

runorna. Det måste påpekas att det inte finns några belägg på garderingen hk för klusilen 

[g]. Däremot finns det fyra säkra belägg på garderingen kh initialt: 

   khiRbiarn Geirbjôrn SM 69$36  

   khulu Gullaug(?) U 489  

   (k)hunaltr Gunnvaldr VS 18$  

   khu[nal-](r) Gunnvaldr VS 19  

 inkik[h]r i U 618 är möjligen Ingigerðr(?) med en felristad a-runa37 eller en 

korrigerad n-runa.  

 I [ikhu]ar (U 1032) är h oetymologiskt insatt i förleden Ing(i)-/Ingvi-, som ristas i 

samma inskrift uteslutande med ik: iki[fastr] Ingifastr och ikalt Ingjald, för att återge den 

rundade labiala semivokalens frikativa uttal.38 Följaktligen handlar det här inte om 

gardering för [g].  

 Man kan således konstatera att garderingar är en mycket ovanlig och sällsynt 

företeelse, som sker hos olika ristare i olika regioner, alltså är den betingad bara av 

personligt val mellan olika stavningsmöjligheter eller, snarare, av tveksamheten hos 

ristaren.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
35 Se Lagman 1990:87 och Åhlén 1997:96 med litteratur.  
36 Lagman (1990:73) menar att h står här i stället för a, vilket är möjligt, men inte nödvändigt, för det finns 
fyra belägg i tre inskrifter på samma namn skrivna med monophgrafen i plus yrrunan (U 258 kiRbi(a)rn, 
U 276 kiRbiarn och 2 ggr i U 490 kiRbiarn) mot sex belägg skrivna med digrafen ai (ÖL 50{23}# 
[kaiRbiurn], SÖ 226 kairbirn, SÖ 319 kaiRbiurn, U 154 (k)aiRbiarn, U 360 kaiRbiarn och U 659 
kaiRbiarn).  
37 Jfr U 914 inkikar Ingigerðr. 
38 Jfr Belägg med samma förled U 183$ inkihualt Ingivald och U 311 inkihualtr Ingivaldr, samt Öpirs 
U 104 hut U 229 huta Odda U 922$ hut út U 954# [hut] ônd (Åhlén 1997:104 och tabell 8 med 
anmärkningen b).  
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7. Diskuterad normalisering och egna förslag  

Detta avsnitt kan man hoppa över om man inte är intresserad av detaljerna varför ett 

belägg har blivit en del av denna undersökning, men ett annat blev struket. Man kan här 

hitta mina åsikter angående tolkningen av enskilda belägg, exklusive dem jag har 

behandlat ovan. Jag förstår att vissa av mina funderingar och runföljdernas tolkningar jag 

har förslagit kan vara felaktiga, men hoppas också att några av mina förslag kan få 

användning.  

 Ett belägg g-ha (ack.) (U FV1948;168) aktualiserar frågan om det i runsvenskan 

har funnits ett namn GagR; jfr ÖG 135 kak (ack.) Kag(?), SÖ 314 kakr (ack.) Gagar(?), 

U 137 kak (ack.) Gag(?), U 828 kakr (nom.) Gagr(?), U 1108 kak (ack) <kak>. Elmevik 

(1967) föreslår ett namn Kakr med stöd i en markgäldslängd för Vendel i Uppland 1312, 

där man finner ett mansnamn Kakir. Angående beläggen kak och kakr i U 925 menar 

S. B. F. Jansson att de kan tolkas som Gagr, men också att det är "minst lika troligt" att det 

rör sig om klusilen [k].39 På dessa grunder utesluter jag alla belägg skrivna med runan k, 

medan g-ha följer med som exempel på användningen av h-runan för frikativt ljud, 

eftersom denna runa aldrig använts för klusilt /g/.  

 Runföljderna kahu och uhi i U 1058# tar jag inte med, för det finns inte någon 

övertygande tolkning ännu (se t.ex. Axelson 1993:51 f., jfr Brate 1925:94).  

 Tre namn med förleden Slag- tar jag upp i materialet, för att de säkert har det 

frikativa ljudet: ett namn slaguis (nom.) Slagvér i SÖ 353, samt Slagvi slakui (nom.) i 

SÖ 346$ och slakua (ack.) i VS 1 (se disk. i Lagman 1990:100). 

 Runbelägget U 687 ekla har tolkats på flera olika sätt (Lagman 1990:100). Såvida 

det kan tolkas som mansnamn Helgi/Egli och Engli i ackusativ, går det inte att avgöra 

vilket ljud som är gällande, frikativt eller klusilt. Belägget tas inte med.  

 Runföljden i HS 16$ [aikil...] eigi/Eiki är svårt att tolka entydigt. Så jag väljer att 

stryka det. 

 I SÖ 224 kan ragi normaliseras som Raggi eller Ragi. Båda dessa namn är enligt 

Lagman 1990:100 ursprungliga binamn och finns belagda på nordiskt område. Jag valde 

att inte ta med detta belägg.  

 Belägget bagi i SÖ 318$, förefaller mig lika gärna kan tolkas som Banki/Baggi i 

stället för Bági, som det anges i databasen. Detta namn finns belagt på ytterligare en 

                                                 
39 Så sammanfattar Lagman (1990:96 f.) undersökningen av namnet.  
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sörmländsk sten (SÖ 158$ baki) och två uppländska stenar (U 114 baka och två gånger 

baka i U 778).  

 ÖL 149 skyka kan inte tolkas med någon större säkerhet. Nilsson (1973) anger 

tolkningsalternativen Skyka/Skaug/Skægga.  

 Runföljden skahi (U FV1972;271) tolkas Skagi. Runföljderna skagi (U 119), 

skaka (SÖ 41) och ulef·skaka kan tolkas både med klusilen och frikativan. Det är därför 

jag utesluter dessa tre senare belägg.  

 Om U 45$ sahsi Saxi och SÖ 166 sahks:lanti Saxlandi skriver Lagman (1990:101-

102):  
Det märkliga är att namnets stavning i inskrifterna närmast tyder på att det uttalas med g-ljud, 

snarast [γ], eftersom det ristas med [stunget] T och J i nära 2/3 av fallen (visserligen rör det sig om 

få fall men stavningen är nog så iögonfallande); jfr att andelen andra skrivningar än med T för [γ] 

är 61 % (se s. 94). Brate (i ÖgR s. XXIV-XXV) har också uppmärksammat detta förhållande och 

menar att namnet går tillbaka på en bildning på -si, *sagh-si, till stammen i sæghia, och att *Saghsi 

skulle betyda 'den, som (gärna) säger något'. Brates tolkning kan väl knappast sagas vara 

övertygande, men man skulle gärna vilja få en förklaring till stavningen. Runbeläggen i fråga har 

av lätt insedda skäl inte tagits med vid de statistiska beräkningarna.  

 

 Dessa belägg behöver vidare analys, vilket jag inte tänkte göra i denna uppsats.  

 Om SÖ 45 ruakn Vrang/Vagn(?) menar Lagman (1990:96) att runföljden bör 

återge ett uttal med metates [ur] > [ru], vilket säkerligen fanns i Mälartrakterna under 

vikingatiden. Och vidare ansluter jag mig till hans övertygande resonemang (a.a.):  
Beträffande de två sista runorna måste man dock räkna med omkastning. Tolkningen Vagn 

avvisar Eklund p.g.a. att detta namn är mycket ovanligt i de fornsvenska källorna.  

 

 Denna runföljd tar jag inte i materialet, för det fortfarande finns tveksamhet om 

belägget.  

 Det finns fyra inskrifter från olika landskap med runföljden trak, vilken tolkas 

dreng.40 Jag blev tveksam i början om jag skulle ha runföljden trakmal på U 472 med, 

men eftersom mansnamnet Dragmáll förekommer som nordiskt namn i England, Dragmel 

etc. av adj. (fvn.) dragmáll ’släpande i sitt tal’41, har jag detta belägg med.  

 Normaliseringen av ÖL 149$ ...-uk ...[la]ugr(?) är osäker, eftersom de två runorna 

kan vara en del av mansnamnet HárukR (två säkra belägg haruks (gen) U 558$ och 

                                                 
40 trak dreng på ÖL 58{28} $ och ÖG 111$, trakia drengi på SÖ 163 och U 802.  
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haruk (ack.) U 517$) eller av ett annat mansnamn som finns belagt inte bara i Uppland, 

nämligen HaukR (ÖG FV1965;54 haukR, SÖ 282# [hauk-], U 304$ hukR och U 849# 

[hauk|] alla i nom.). I båda fall handlar det om klusilen [k], vilket blir anledningen att 

utesluta belägget i ÖL 149$.  

 Två inskrifter från Södermanland, nämligen SÖ 9 och SÖ 39, räknar jag inte med, 

eftersom man kan tolka beläggen barkuiþ(r) som Bergvið(r)/Barkvið(r) (se också 

Lagman 1990:55). Det går inte att avgöra vilket namn ristaren menat i den första 

inskriften, för han/hon använder sig av runan k för att beteckna både frikativan (helka 

Helga) och klusilen (kuþ Guð). Inte heller går det avgöra i det andra fallet: h för [h] i 

hermoþr, g för [g] i hagua, k för [k] i trukn-þi och k för [γ] i barkuiþ Bergvið? (ack.). 

Det synes mindre troligt att runan k står för frikativan med bara ett belägg på namnet 

Bergviðr i vikingatida östgötska inskriften ÖG 232$ biruiþ ack. och medeltida belägg,42 

som endast saknar skrivningen med bokstaven /a/. Detta östgötska belägg på förleden 

Berg- styrks av ytterligare ett belägg från samma trakter med en utelämnad runa, nämligen 

bersen Bergsveinn. Sålunda visar dessa exempel och ett par medeltida belägg (se ovan) att 

om det handlar om förleden med ursprungliga frikativan, finner man utelämnad runa, 

medan när förleden innehåller klusilen [k], finns runan k där den skall finnas. 

Normaliseringen Bergsveinn av runföljden barksuain i M 1 anser jag vara felaktig, 

eftersom ristaren använder sig konsekvent av h-runan för att beteckna frikativan [γ], e.g. 

sihuastr, farþaihn, men k-runan för [k], e.g. uk 2 ggr, markaþi. Alltså är min mening att 

barksuain står för Barksveinn och att de två sörmländska inskrifterna med stor säkerhet 

kan innehålla samma förled med likadan stavning, och följaktligen utesluts dessa fyra 

belägg (ÖG 51#, SÖ 9, SÖ 39 och M 1) ur materialet. I den östgötska inskriftens 

barkuiþR (ÖG 51#) är jag benägen att se snarare Barkviðr än Bergviðr också av den 

anledning att ristaren tycks ha gjort skillnad mellan klusilerna [k] och [g] (i barkuiþR, 

karþi och koþ) och frikativan [γ] i skadade runföljden …hriþ, som kan stå för ett namn 

med frikativan, alltså antingen för Sigrið eller Vigrið (inte annars belagt).  

 

                                                                                                                                                    
41 Litt.: Salberger 1960, von Feilitzen 1965 s. 54. (se också Lagman 1990:99). 
42 I SMP finns det följande belägg: Berghwidus, Bergvidi gen., Beruidus, Biarwid-, Bierghwidha-, 
Bieruither, Bierwidher, Biæruida-, Byaruidus, Byerghuidi gen.  
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8. Sammanfattning  

Denna uppsats har haft tre syften. Det första var att analysera hur runan h brukades för 

frikativan i olika landskap, i absoluta tal och procentuellt. Dessa uppgifter hittar man i 

avsnitt 3. Det visade sig att en ”förkärlek” för bruket av runan h kan lokaliseras till 

området Uppland-Sörmland. Det är sannolikt därifrån det alternativa, alltså, i vikingatida 

Norden icke så vanliga beteckningssätt för frikativt /g/ sprider sig ”med mästaren 

Åsmunds välsignelse” eller härstammar, som ett ursprungligen svenskt fenomen (se avsnitt 

2).  

 Analysen av omgivningar i vilka bruket av h-runa för [γ] förekommer vittnar om 

att det egentligen inte finns stor skillnad/preferens i beteckningssättet (h eller k/g) för 

frikativan med hänsyn till dess position i ordet. Antalet belägg i postkonsonantisk position 

är mindre än i postvokalisk blott eftersom post- och intervokalisk omgivning är 

gynnsammare för frikativan [γ]. Det handlar mer om ristarens attityd mot och/eller 

kännedom om olika alternativ att beteckna dem.  

 Den tredje frågan blir obesvarad i min uppsats, eftersom det behövs en betydligt 

mer omfattande undersökning, inklusive olika ristares skrivvanor och orneringen av stenar, 

för att kunna komma i närheten av möjligheten att datera inskrifterna med hjälp av 

fenomenet h-runa för [γ]. Det kvarstår ett stort arbete för att kunna svara på hur, när och 

var detta fenomen uppstod.  

 Genom hela arbetet har jag erinrat mig Elias Wesséns ord om den försiktighet med 

vilken man skall undersöka och granska materialet, särskilt tillfälligt bevarade belägg i 

enskilda landskap. Av denna orsak har jag avstått från att ange procentuellt hur enstaka 

runkombinationer (t.ex. ah) är representerade landskapsvis.  

 Denna undersökning väckte många frågor hos mig om förleden Vig-. Jag vågade 

även komma med mina egna åsikter angående olika tolkningar. Mitt stora hopp är att 

diskussionen kan fortsätta.  
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Bilaga 1 Alla belägg på h för [γ], som ingår i materialet.  
h [γ] – 224 belägg i 177 inskrifter 

SÖ 2  rahnfriþ ihulbiarn Ragnfríðr Ígulbjôrn 
SÖ 26 $ si]huat Sighvat 
SÖ 37 uihialmr  
SÖ 66  biarhi bjargi  
SÖ 124  sihuiþr Sigviðr 
SÖ 125  heilhi helgi  
SÖ 126   trauh  austru[i]hi draug  austrvegi 
SÖ 134  ofaih Ófeig 
SÖ 141  rahnfriþ ihulbiarn Ragnfríðr Ígulbjôrn 
SÖ 142 --hbinrn [Si]gbjôrn  
SÖ 144  ahmuntr sihraifr  Agmundr Sigreifr 
SÖ 147 # [skirlauh] Skírlaug 
SÖ 171  sihuiþ Sigvið 
SÖ 237  þiahkn  þiahkn Þegn Þegns 
SÖ 276 sihuiþr Sigviðr uihielbr  
SÖ 292  uihmar  mah  felha Vígmarr mág  felaga 
SÖ 294 # [...(i)huiþr] S]igviðr 
SÖ 298 sihia--r uihmar Sighja[lm]r Vígmar uihialmr  
SÖ 303 $ kuþlauh þurhaR Guðlaug Þorgeir 
SÖ 328  untrlauh Undrlaug 
SÖ FV1954;19 $  hi(n)ha helga(?) 
SÖ FV1971;208  uihmar Vígmarr  

33 belägg i 
22 inskrifter  

 

GS 13 (i)h(i)(l) Egil 
GS 14  ehlhi Helgi 
GS 16  §A  sihbi... §A Sigbj[ôrn]  

3 belägg i 
3 inskrifter  

 
ÖG 51# …hriþ Sigrið  
ÖG 56   lahþi lagði  
ÖG 152 [iluhi] sihstain Illugi Sigstein  
ÖG HOV97;35 fahran fagran 
ÖG N251  lahþi lagði  

6 belägg i 
5 inskrifter  

 

SM 1  [ui]h[nk]ut[r] Vígnjótr  
SM 35   þih:na þegna  
SM 60  §B ueha*muti §B vegamóti. 
SM 132  (h)ilhi Helgi 

4 belägg i 4 
inskrifter  

 

VG 34  ahmutr Agmundr 
VG 157  þahn  þegn  
VG 158   þahn  þegn  

3 belägg i 3 
inskrifter  

 

M 1 sihuastr farþaihn Sigfastr Farþegn  
M 3  sihr(a)if Sigreifr 
M 8 aunhar Augnarr  
M 9 # [siuhurþ] Sigurðr 
M 14 # [ihul] Ígul  

6 belägg i 
5 inskrifter 

 

ÖL 27{16} # [sihstin] Sigsteinn  
ÖL 74{41} # [sahuatr] Sighvatr 

2 belägg i 
2 inskrifter  

NÄ 23 $ sihrikr Sigríkr 
NÄ 28 # [hrulauhar] Hróðlaugar  

2 belägg i 
2 inskrifter  

U 42   kuih Kvíg 
U 48  iluhi Illugi  
U 50   rahnuor Ragnvôr 
U 58  sihuiþr sihrai-r Sigviðr Sigrei[f]r  
U 67  sihatr Sighvatr  
U 75  sihuiþr  ehuiþ Sigviðr Egvið/Hegvið 
U 90   mah mág 
U 97 # [kuihulfr] Kvígulfr 
U 109 # [sihtirf] Sigdjarf 
U 112  §A rahnualtr §B rahnualtr §A Ragnvaldr§B Ragnvaldr 
U 115 $ §A  rahnfriþ §A Ragnfríðar 
U 128  sihatr Sighvatr 
U 130  ilhiastaþum Elgjastôðum 
U 144   þurhils Þorgísl  
U 145  fuluhi Fullugi  
U 146 $ inkiberh Ingibjôrg  
U 148 $  rahnfriþi Ragnfríði 
U 166  kuþlauh sihuastr Guðlaug Sigfastr 
U 180  sihatr  Sighvatr  
U 193  iluhi sihfasta Illugi Sigfasta 
U 196 # [sihmaraR] Sigmarar 
U 232  sihus sihmar Sigfúss  Sigmarr 
U 237  [fuluhi sihuat]r Fullugi Sighvatr 
U 243 # [holmlauk  shfast] Holmlaugr Sigfast  
U 252  kuþlah Guðlaug 
U 266 $ sihstain Sigsteinn 
U 273  iluhi  fuluhi Illugi Fullugi 
U 279  ihulfastr Ígulfastr 
U 292   ...luha  ...luga 
U 296  kislauh Gíslaug  
U 322  þiuþburh Þjóðbjôrg 
U 325   mah mág 
U 333  sihuiþ(r) Sigviðr 
U 337  rahnfriþ  Ragnfríðr 
U 346 # [rahnfriþr] Ragnfríðr  
U 352  sihlauh sihuiþ Siglaug Sigvið 
U 353   sihbiarn þiahn Sigbjôrn Þegn 
U 354  kulauh Gullaug 
U 356  ra(h)nfriþr Ragnfríðr 
U 357  uarhas Vargas(?)  
U 362 # [ufaihr] Ófeigr  
U 366 # [austr*uih-] austrveg[i] 
U 372  þihn sihat Þegn Sighvat 
U 375  kinla-h Ginnla[u]g 
U 376  rahna  rahniltr Ragna Ragnhildr  
U 377 # [oloh] Ólaug(?) 
U 378  ihy[lfastr  ihul] Ígulfastr Ígul 
U 389  kilauh Gillaug 
U 391 $  felaha  félaga  
U 393  ufihr Ófeigr  
U 395  sihtunum Sigtúnum 
U 422   mah mág 
U 440 $  sihþor  berhi Sigþór(?) bjargi 
U 485  sihuiþ  Sigvið  
U 491  kulauh Gullaug 
U 503  shunar Siggunnar/Sigunnar 
U 540  rahn[ilt]r Ragnhildr 
U 546 $ ahni Agni  
U 567   hahuRþr Hegviðr(?)  
U 572 ...(l)auh...laug  
U 573 uRhtafr  uRiha Vígdjarfr Víga 
U 590 uRhRalm fuilhR frihas Víghjalm Fullugi(?) Freygeirs(?) 
U 593 ihulbarn Ígulbjôrn 
U 599  uihniutr  s(i)ihniutr Vígnjótr Signjótr 
U 608  kuihulfr  Kvígulfr  
U 620 $ ihul Ígull  

U 629  iluhi  fuluhi Illugi  Fullugi 
U 648  sihialmr Sighjalmr 
U 669 # [ufaih] Ófeigr 
U 684  sihuiþr Sigviðr 
U 732 k[uihbia-...] Kvígbjô[rn] 
U 746   sihraif Sigreif 
U 792   mah mág  
U 793  halha Helga  
U 847 $ -]islauh G]íslaug  
U 854 $  sehkurþ  sihu-... Sigurð Sig... 
U 857  ihulbiarn  fastlau(h) Fastlaug Ígulbjôrn 
U 861  sihikþurn  Sigþorn ??? 
U 868  ofahr Ófeigr 
U 871   kinlauhaR Ginnlaugar 
U 884  uih Víg  
U 885  sihstain sihat Sigsteinn Sighvat 
U 887  frehn frægan 
U 897  sihuiþr kilauhaR rahnilfi Sigviðr GillaugarRagnelfi 
U 901  ihulbiurn Ígulbjôrn 
U 903  sihtarf Sigdjarfr 
U 904  ihulbiurn Ígulbjôrn  
U 923 $ [fasluh] Fastlaug  
U 925  ihulbiarn Ígulbjôrn 
U 929 $ uiha Víga  
U 932  §B ih...-astr §B Íg[ulf]astr(?)  
U 933  borha Borga  
U 995 # [sihiuiþr] Sigviðr 
U 997  ihul Ígul 
U 1007  sihborn Sigbjôrn 
U 1011 uihmuntr uihmuntar uihmuntr Vígmundr  
U 1012  uþuhin kinlauh Óþveginn  Ginnlaug  
U 1019  ih]ulfast Ígulfast 
U 1021  [uihbirn] Vígbjôrn  
U 1024  mah  mág  
U 1026  sihuiþr Sigviðr  
U 1027   ihul Ígull 
U 1031  [sihtia]rf Sigdjarfr 
U 1035  kuih Kvíg  
U 1036  sihuastr elha Sigfastr Helga 
U 1039  §B kitiluha §B Ketillaug  
U 1041  iahbaþr ahbaþr Hagbarðr  Hagbarðr 
U 1043  ufih Ófeig 
U 1047   ihul Ígull 
U 1051   uihmt Vígmund 
U 1056  ofahi Ófeig 
U 1080 $ [sihatr] Sighvatr  
U 1089  uihi Vígi  
U 1093  fuluhi Fullugi 
U 1097  [i]hmuntr Agmund 
U 1119  [uþuahin] Óþvegin 
U 1123  [...(u)]h[i] ...ugi  
U 1133 # [ahuiþr] Agviðr 
U 1134  ahuiþr Agviðr  
U 1142  uihmar Vígmarr 
U 1154  ihul Ígul 
U 1172   sihbiarn Sigbjôrn  
U ATA4909/78 # [rahnfastr] Ragnfastr 
U FV1948;168 g-ha sihimuntr sihikfastr G[a]ga(?) SigmundrSigfastr 
U FV1971;212B  rahnui-... Ragnvi[ðr] 
U FV1972;172   koþlauh Guðlaug  
U FV1972;271  skahi Skagi 
U FV1973;194 aihi eigi  
U FV1976;108  sih----... Sig...  
U FV1978;226  þiahn  biarhi Þegn Bjargi 
U RR1987;134  ikilauh sihfastr Ingilaug Sigfastr  

165 belägg i 
131 inskrifter 
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Bilaga 2. Belägg på mág - 27 ord i 27 inskrifter.  

ÖG 193   mak §B  mág 
ÖG 204 $  mik  mág(?)  
ÖG 219  mnk mág 
ÖG 223 $  mak  mág 
ÖG N263  mak mág 
 

U 18   mak] mág 
U 90   mah mág 
U 161   mak mág 
U 167  mak * mág  
U 245 # [ mak mág  
U 325   mah mág 
U 422   mah mág 
U 792  mah mág 
U 947   mags| mág  
U 1024  mah mág 
U 1176   mak mág  
 

VG 17 # mik] mág 
VG 35   mag mág 
VG 47   mak mág 
VG 104   mak mág 
VG 161   mag mág 
VG 257   ma... má[g] 
 GS 4 # [maki] mág 

 SÖ 227   mag  mág  
SÖ 292   mah mág 
SÖ 352   mag mág 
 

SM 51  mak mág 
 

 
 
 
Bilaga 3. Belägg på þegn - 51 ord (belägg) i 50 inskrifter  

ÖG 200   þ(k)(n) þegn  
ÖG 222 $ [farþakn] Farþegn 
 

SÖ 34 $ þiaknaR þegnar 
SÖ 90   þiakn þegn  
SÖ 112 $ [þi]akn þegn 
SÖ 151  þikn þegn  
SÖ 158 $ =þ=i=a=k=n þegn 
SÖ 170  þiagn þegn 
SÖ 237  þiahkn  þiahkn Þegn Þegns 
SÖ 348  [þaik] Þeg[n]  
SÖ 349   þtgn Þegn 
SÖ 353  [...kn  [Þe]gn  
SÖ 367  þiakna þegnar. 
SÖ FV1948;295  þiak(n)a þegna. 
 

SM 35  : þih:na  þegna  
SM 37   þi-[n]  þe[g]n  
SM 71   þiagn Þegn 
 
VG 8   þen þegn  
VG 59   þign þegn 
VG 62  þikn þegn  
VG 73   þekn þegn 
VG 74  þekn þegn  
VG 101  þRkn þegn 
VG 102  þikn þegn  
VG 103   þRkn þegn 
VG 108  þikn þegn  
VG 113  þikn þegn 
VG 115  þagn þegn  
VG 137  þikn þegn 
VG 150   þikn þegn 
VG 151   þegn þegn  
VG 152   þegn þegn 
VG 157  þahn þegn 
VG 158  þahn þegn  
VG NOR1997;27  þikn þegn 
 

U 34  þagn þegn 
U 131  þiakn Þegn  
U 201  þiagn Þegn 
U 353  þiahn Þegn 
U 363 # [þiakn] Þegn 
U 372  þihn Þegn 
U 456  þia(k)n Þegn 
U 935  þ[i]agn Þegn 
U 937  þiak(n) Þegn  
U 991  þiakn Þegn  
U 999  þekn Þegn 
U 1139  fasþikn Fastþegn  
U FV1978;226  þiahn Þegn  
 

M 1  farþaihn Farþegn 
 

HS 21  fa[r]þ[i]k[l] Farþegn  
 

 
 


