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1 Inledning 

 

Ett antagande att götar och gutar delar samma ursprung är varken något nytt eller 

kontroversiellt. Detta antagande går så långt tillbaka som till antiken och har prövats av både 

arkeologer och lingvister. Ofta tas även goterna, ett östgermanskt folk, med i denna 

diskussion. 

 Den romerska författaren Cornelius Tacitus, som hade ett stort intresse för geografisk-

etnografiska studier, skrev i slutet av det första århundradet Germania, ett historiskt arbete 

tillägnat Germanien och de germanska folkslagen (Tacitus 1961:9, 19). I detta verk omnämns 

bland annat goterna, som enligt Tacitus är bosatta vid andra sidan om lugiernas land, jfr Trans 

Lugios Gotones regnantur (Tacitus 1961:94), vilket motsvarar nedre Weichsel (Tacitus 

1961:165). På den andra sidan i själva Östersjön är svearna bosatta, dock omnämns varken 

götar eller gutar, jfr Suionum hinc civitates, ipso in Oceano (Tacitus 1961:94). 

 I ett senare verk på latin, Getica, som antagligen skrevs under 500-talet av Jordanes, som 

kan ha haft gotiskt påbrå, påstås det att goterna ursprungligen kom från en stor ö vid namn 

Scandza (d.v.s. Skandinavien), jfr Ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut 

certe velut vagina nationum (Jordanes 1997:40). Det framgår dock inte om Jordanes syftar på 

Götaland eller Gotland, och det kan antas att götar och gutar under denna tid var ett och 

samma folk. 

 Språkligt hör germ. *gautōz ’götar’ och germ. *gutonez ’goter’, ’gutar’ samman då de står 

i avljudsförhållande. Namnens ursprung är dock omstritt (Wessén 1965a:27). Dessvärre har 

varken götar eller gutar lämnat efter sig någon större kvantitet av språkliga källor, men de är 

dock tillräckliga för att ge en insikt i hur deras språk har sett ut. I Östergötland, som är ett av 

de runrikaste landskapen, uppgår antalet runinskrifter till omkring 350, varav runinskriften vid 

Röks kyrka är den mest omfattande. Källorna till forngutniskan utgörs av några runinskrifter 

från omkring 900 till början av 1500-talet samt Gutalagen (med Gutasagan) från omkring 

1350 (Wessén 1965a:109). 

 Det är i vanliga fall knappast försvarbart att jämföra två källor som står så långt från 

varandra rent tidsmässigt, eftersom språk liksom levande organismer ständigt förändras. Detta 

gäller inte minst perioden mellan de två källorna då samtliga nordiska språkvarianter 

genomgår stora förändringar. I detta fall är det dock relevant på grund av det antagna 

sambandet mellan Götaland och Gotland. En jämförelse skulle således kunna avslöja likheter, 

exempelvis i form av arkaismer på Gotland som haft motsvarigheter i Götaland i ett tidigare 
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skede. Det bör dock påpekas att en sådan jämförelse inte kan säga något som berör eventuella 

kulturella eller genetiska likheter, utan fokuserar enbart på det lingvistiska sambandet. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Runstenen vid Röks kyrka och Gutasagan bjuder på flera aspekter som kan undersökas och 

belysas utifrån frågeställningar av den art som ligger till grund för uppsatsen. Jag har valt att 

fokusera på de frågeställningar och problem som berör den lingvistiska relationen mellan 

dessa två texter. 

 Syftet med denna uppsats är att studera hur texten i Gutasagan förhåller sig till den på 

runstenen vid Röks kyrka, särskilt i fråga om syntax och ljud- och i viss mån formsystem. 

Tanken är att försöka utröna om, och i så fall i vilken mån, Gutasagan i grunden speglar 

samma språk som det som fanns i Östergötland på 800-talet samt huruvida dessa två texter i 

sin tur kan tänkas uppvisa avvikelser från språket i andra delar av landet. Med tanke på 

götarnas och gutarnas förmodade samband med goterna jämförs texterna även i viss mån med 

gotiskan. 

 De centrala frågeställningarna fokuserar helt på den grammatiska strukturen i 

källmaterialet där en diakron analys är nödvändig. Dessa kan presenteras som följande: 

 

• Hur förhåller sig ljud- och formsystemet i Gutasagan till det på Rökstenen med tanke 

på bland annat diftonger och ändelsevokaler? 

• Hur förhåller sig syntaxen i Gutasagan till den på Rökstenen med fokus på bland annat 

ordföljd? 

• Finns det några likheter med gotiskan? 

 

 Till dessa frågeställningar tillkommer även ett par hypoteser som skall fungera som ett 

strukturellt hjälpmedel, på så vis att de kan bekräfta eller stjälpa det antagna språkliga 

sambandet mellan Götaland och Gotland. Dessa kan presenteras som följande: 

 

• Gutasagan speglar samma ljudsystem som det som fanns i Östergötland på 800-talet. 

• Språket i Gutasagan och på Rökstenen delar inga eller mycket få drag med 

östgermanskan. 
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1.2 Material 

 

Det primära materialet utgörs som redan nämnts av historiska källor i form av runstenen vid 

Röks kyrka (RS)1 samt Gutasagan (GS), som ingår i Gutalagen (GL)2. Analysen av RS 

bygger, vad avser ljudvärden och morfologi m.m., först och främst på Elias Wesséns läsning i 

Runstenen vid Röks kyrka (1958). Men också Otto von Friesens avhandling Rökstenen (1920) 

har beaktats med avseende på ordens betydelse och etymologi. GS har studerats i Carl Johan 

Schlyters utgåva i Codex iuris gotlandici (1852), som ingår i samlingen över Sveriges gamla 

lagar, Corpus iuris sueo-gotorum antiqui (1827-1877). 

 Det sekundära materialet utgörs av historiska samt nutida källor som på något vis kan 

komplettera tolkningen av det primära materialet. En relevant sådan källa är de gotländska 

runinskrifterna, som finns utgivna i serieverket Sveriges runinskrifter, men som också 

presenteras och kommenteras i Thorgunn Snædals doktorsavhandling Medan världen vakar. 

Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi (2002). Även Herbert 

Gustavsons korpus över forngutniska ord, som återfinns i hans doktorsavhandling Gutamålet 

(1940), fungerar som en sådan källa. Beskrivningar över götar, gutar och goter, som finns i 

bland annat The Goths (1996) av Peter Heather och Gothic connections (2001) av Anders 

Kaliff, belyser det historievetenskapliga samt arkeologiska perspektivet. 

 

 

1.3 Metod 

 

Betingad av uppsatsens frågeställningar är även metoden som skall klargöra på vilket sätt 

resultaten skall presenteras samt ställas i förhållande till varandra. Här tillämpas en diakron-

komparativ metod, som är diakron i det hänseendet att källmaterialets tidsepoker följer en 

tidsaxel med kronologisk ordning och komparativ då källmaterialet jämförs utifrån 

fonologiska och grammatiska förhållanden. 

 Per Lagerholm menar att språkhistoria snarare är en infallsvinkel än ett givet ämne 

eftersom språket kan studeras på olika plan, exempelvis grammatiskt, semantiskt och 

sociologiskt. Skillnaden mot andra ämnen ligger i källmaterialet som inom språkhistorien 

alltid består av historiskt material. Språkhistorikernas syfte är således att kartlägga och 

                                                 
1 Ög 136. 
2 Codex B64. 
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beskriva hur ett språk en gång har sett ut och hur det sedan har utvecklats. Detta innebär att 

språkhistoriska studier kan göras både synkront och diakront (Lagerholm 2005:102–103). 

 Saara Haapamäki diskuterar i sin doktorsavhandling hur en diakron metod kan och bör 

tillämpas för ett historiskt material. Hon refererar till Thomas Kuhn som menar att 

språkhistorikernas mål är att undersöka de historiska processerna, som rekonstrueras med 

utgångspunkt i källmaterialet, snarare än en kronologisk tidsaxel av historiska händelser. 

Vidare refererar hon till Peter Schmitter som menar att det är först när man sätter dessa 

händelser i ett sammanhang och försöker utröna korrelationer mellan de olika teorierna som 

man kan tala om en diakron framställning (Haapamäki 2002:29). 

 Den komparativa språkvetenskapen visar sig inte bara i själva analysdelen, utan utgör även 

en central del av metoden. Eventuella språkliga släktskapsrelationer mellan RS och GS 

undersöks utifrån det tillgängliga materialet, och alltså inte från rekonstruerade former, efter 

de principer som de tidigaste komparativisterna använde sig av. Likheter och skillnader 

jämförs systematiskt för att utröna huruvida källmaterialet delar samma utveckling eller ej. 

Arkaismer samt relevanta novationer spelar således en mycket viktig roll vid urskiljningen av 

gemensamma drag i källmaterialet som avviker från den vanliga utvecklingen i svenskan. 

 

 

1.4 Problemställningar 

 

Trots att de principer som den diakrona-komparativa metoden bygger på är högst relevanta för 

en tolkning av källmaterialet är den inte helt immun mot kritik. Varje metod som berör ämnet 

språkhistoria är per se synkron så länge som språkformerna i de enskilda epokerna analyseras 

eller tolkas. Det är först när dessa ställs i förhållande till varandra metoden blir diakron. Detta 

medför vissa svårigheter. 

 Ett problem vid en historisk rekonstruktion efter diakrona principer gäller förhållandet 

mellan olika epoker och kontinuiteten mellan dessa. När två texter från olika epoker ställs mot 

varandra utan kännedom om vad som kan ha skett däremellan kan relationerna inte fastslås 

med logiska mönster. Detta innebär att forskare som jämför epokerna och önskar att utröna 

likheter mellan dessa måste ta sin utgångspunkt i att texterna visar på arkaism och analogi. I 

denna uppsats kan problemet i viss mån förbises, eftersom syftet är att försöka påvisa ett 

direkt samband mellan två texter som förefaller stå på ungefär samma utvecklingsstadium 

trots den kronologiska skillnaden. 
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 Ett annat problem som berör tidsförloppet är vad Haapamäki i sin doktorsavhandling efter 

Klaus Grotsch kallar diskrepansen mellan lineär tid och logisk tid, där den lineära tiden är 

detsamma som ”realtiden” och den logiska tiden refererar till ordningsföljden av teorier, 

metoder och problem som tillsammans bidrar med ett logiskt sammanhang (Haapamäki 

2002:31). Detta innebär att den lineära tiden inte nödvändigtvis motsvarar den logiska tiden. 

Tidpunkten då en källa skrevs ned kan inte jämställas med tidpunkten då den senare tolkas av 

språkforskare. Tolkningen av källmaterialet grundar sig främst på de teorier och metoder som 

har sin utgångspunkt i den komparativa språkvetenskapen som tog sin början i slutet av 1800-

talet i samband med junggrammatiken. En åsikt bland junggrammatikerna var bland annat att 

undantag från en ljudlag tyder på att ljudlagen inte är preciserad nog eller analogi (Pettersson 

1996:23). Uppsatsens syfte kan således inte resultera i några nya tolkningar utan att tidigare 

tolkningar belyses, även om källmaterialet utifrån den faktiska tiden tyder på annat. 

 De nordiska språken står varandra mycket nära och skillnaderna mellan dem är påfallande 

få. Dessa skillnader var färre vid språkens tidigare skeden och går man tillbaka till urnordisk 

period var de nästan obefintliga (Wessén 1965b:7). Det fornspråkliga källmaterialet är dock 

problematiskt med hänsyn till tolkningen av ljudvärdena, då källorna inte bara härrör från 

olika författare utan även är skrivna med olika alfabet, runraden respektive det latinska 

alfabetet. Man kan således aldrig veta med säkerhet hur olika ord och former har uttalats, utan 

föreställningar om detta bottnar i hypotetiska tolkningar samt analogi. Detta resulterar i en 

viss tvetydighet, som inte bara bör göra sig påmind i uppsatsens konklusion utan genom hela 

analysen av källmaterialet. 
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2 Runstenen vid Röks kyrka 

 

I likhet med övergångsperioden mellan urnordisk tid och vikingatid, då språket och 

runskriften genomgick stora förändringar, framstår vikingatidens början, omkring 800-talet, 

som en runfattig period (Jansson 1984:20, 33). Till denna period hör dock den längsta kända 

runinskriften som finns ristad i sten, nämligen Rökstenen i Östergötland som ursprungligen 

har haft mer än 762 runor. Vissa runor är numera oläsbara (Brate 1928:27). 

 I dag står runstenen strax utanför Röks kyrka, och således inte längre på sin ursprungliga 

plats. Detta är en omständighet som har resulterat i ökade svårigheter för tolkningen av 

inskriften (von Friesen 1920:1). Tidigare var stenen inmurad i den östra väggen av den 

medeltida kyrkoboden som låg strax söder om den tidigare romanska stenkyrkan, troligen från 

1100-talet (Wessén 1958:9). Då syntes enbart stenens framsida, vilket bland annat framgår av 

teckningarna gjorda under Johannes Bureus dagar (von Friesen 1920:1). 

 Bureus räknas som vår förste fornforskare och avbildade bland annat RS i sin utgivna 

samling av runstenar i träsnitt, Monumenta Sveo-Gothica hactenus exsculpta (1624), till 

vilken en tidigare teckning av Bureus ligger till grund. Enligt Wessén måste stenen redan då 

ha varit mycket omtalad, eftersom Bureus som var upplänning reste ända till Östergötland för 

att avbilda den samtidigt som han kände till endast ett fåtal andra östgötska runinskrifter. Ett 

annat träsnitt av RS gjordes utifrån en teckning av Johan Leitz, som i sin tur grundar sig på en 

inte längre bevarad teckning av Johan Hadorph 1672, och ingår i verket Bautil (1750). En 

vidare beskrivning av stenen finns i C. F. Broocmans beskrivning över Östergötland (1760) i 

vilken det framgår att stenen var inmurad i kyrkobodsmuren och var alldeles obegriplig och 

oläslig (Wessén 1958:9–10). 

 I juni 1843 revs kyrkoboden tillsammans med den gamla stenkyrkan och runstenen togs ut 

ur väggen. Då visade det sig att den var ristad på samtliga sidor. Stenen murades emellertid in 

på nytt i den nya vapenboden samma dag, men prosten C. Hedmark hade under tiden stenen 

var uttagen gjort en teckning som inkluderade de tidigare dolda sidorna. På sin nya plats var 

återigen enbart framsidan synlig, vilket fick till följd att stenen togs ut på nytt 1862 på 

Vitterhetsakademiens uppdrag av antikvitetsintendenten P. A. Säve för vidare undersökningar 

(Wessén 1958:10). 

 Flera tolkningar gjordes de kommande åren, men det är inte förrän 1878 en fullständig 

tolkning gjordes av hela inskriften med undantag för det parti på baksidan som är skrivet med 

äldre runor. Denna tolkning gjordes av den norske runforskaren Sophus Bugge, vars tredje 
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uppsats angående RS (1910) kom att driva forskningen på området starkt framåt (von Friesen 

1920:2–3). 

 I sin artikel om RS tar Jan Paul Strid upp runstenens topolingvistiska3 perspektiv. Han 

menar att den först har rests vid Eriksgatan, som var den väg den nykrönte sveakungen red för 

att göra sig känd i varje landskap. Således kan RS även ha fungerat som ett minnesmärke för 

götarna, som först befolkade Götaland och var släkt med självaste Teoderik (Strid 2004:294). 

Ordet rök är i Östergötland än i dag en benämning på ’sädesskyl’, men även samma ord som 

gotländskans rauk. Man menar sålunda att socknen har fått sitt namn efter RS (Strid 

2004:286). 

 Själva runstenen är av ljusgrå, finkornig granit, och har antagligen valts med största 

omsorg eftersom materialet lämpar sig mycket väl för ristning. Enligt statsgeologen Bror 

Asklund är RS ett naturligt stenblock och härstammar med största sannolikhet från Röks 

socken. Stenens ytor, som förmodligen är bearbetade av ristaren, är släta och jämna. Stenens 

höjd beräknas till 2,5 meter över markytan, men den har i sin helhet en längd på 3,85 meter. 

Tjockleken är omkring 0,45 meter, men är något smalare på somliga ställen. Den stora foten, 

som givit stenen stabilitet, samt det faktum att stenen har varit inlagd i en skyddande mur har 

resulterat i att den är enastående väl bevarad (Wessén 1958:12–14). 

 

 

2.1 Inskriften 

 

Inskriften på RS betraktas som ovanligt lättläst, vilket tyder på att ristaren var en mycket 

skriftlärd person samt en utmärkt ljudanalytiker. Med tanke på inskriftens konsekventa 

ortografi, räknar man med att ristningen har varit väl planerad och antagligen uppritad före 

själva inhuggningen. Detta gäller inte minst baksidan, som enligt Wessén har en mycket 

lämplig yta för runristning. Denna sida är även mer dekorativ och försedd med en ram samt 

lönnskrift (Wessén 1958:23). 

 Enligt von Friesen har inskriften huggits in i samma ordning som den bör läsas, och 

sålunda är ristningsföljden av stor betydelse för inskriftens tolkning. En sådan undersökning 

hade emellertid inte gjorts före von Friesen, och Bugge antog i Rök I (1878) att inskriften 

började med ett parti på stenens baksida som ännu inte hade dechiffrerats. Han behöll samma 

                                                 
3 Topolingvistik är den del av språkforskningen som studerar lingvistiska förhållanden mellan tid, rum och kultur 
där landskapet sätts i fokus (Strid 2004:294). 
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läsordning i Rök III (1910) efter det att partiet hade dechiffrerats, vilket även Erik Brate gör i 

Östergötlands runinskrifter (1918) (von Friesen 1920:7). 

 Otto von Friesen presenterar emellertid en annan ordningsföljd med stenens framsida som 

utgångspunkt. Orsaken till detta är att raderna aftuamuþ–þar samt [i]nuarin–sunu  är bredare 

än övriga rader, och antagligen har ristaren först senare insett att runorna måste göras mindre 

om hela texten skall få plats. Dessa två rader har alltså huggits in först. Inskriften på 

framsidan avslutas med två vågräta rader. Vilken sida som följer efter stenens framsida är 

enligt von Friesen oklart, men han drar slutsatsen att toppytan har huggits in efter framsidan 

som i sin tur följs av baksidans vågräta rad sagwm–igold samt den lodräta raden längst till 

vänster [i]gaoar–hosli. Sedan följer de tre tvärraderna närmast under korsen och därefter 

mittpartiet och slutligen den vänstra smalsidan. Otto von Friesen konstaterar att detta även är 

den riktiga ordningsföljden i vilken inskriften bör läsas med oupplöst lönnskrift (von Friesen 

1920:7–11). 

 Enligt senare runforskare som Wessén måste dock von Friesens uppfattning angående 

inskriftens läsordning ifrågasättas. Skälen till detta är av både runologisk och stilistisk art. De 

huvudsakliga argumenten är ombytet av runor och övergången från vanliga runor till 

lönnskrift på runstenens baksida. Dessutom uppträder ett stilbrott mellan strofen om Tjodrik 

och uppgiften om Sibbe (Wessén 1958:20). 

 Om man bortser från de två inledande raderna, består inskriften av två huvuddelar: en 

episkt berättande del och en del vars innehåll är mer dunkelt. Enligt Wessén skiljer sig de två 

delarna tydligt från varandra, såväl runologiskt som stilistiskt. En orsak till lönnskriften på 

stenens baksida kan vara att innehållet inte var ämnat för var man. Wesséns läsordning är 

alltså en annan. Han menar att allt som är ristat med kortkvistrunor skall läsas först. Detta 

gäller följaktligen texten på framsidan samt fortsättningen på den högra smalsidan och 

därefter mittpartiet samt de lodräta raderna på baksidan. Sist skall man läsa texten med 

lönnskrift som återfinns på baksidan, på vänstra smalsidan samt toppytan. För denna del är 

dock ordningsföljden något tveksam, men Wessén drar slutsatsen att man bör börja med de 

två raderna med äldre runor (Wessén 1958:21–22). 

 Angående skriften kan man inledningsvis konstatera att runorna står i rader utan 

skiljetecken. Således finns det flera alternativ för uppdelning av ord och därmed i vissa fall 

även flera tolkningar (Wessén 1958:23). Vidare kan man konstatera att inskriften 

huvudsakligen består av kortkvistrunor (Rök-runor) som, till skillnad från normalrunor 

(danska runor), är ovanliga och endast förekommer i omkring 25 övriga inskrifter från den 

tidigare vikingatiden (Wessén 1958:14). Orsaken till att runinskrifter med denna typ av runor 
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är ovanliga skulle enligt runologen Sven Jansson vara att de två olika runtyperna har tjänat två 

olika syften och användningsområden. Normalrunorna som är mer epigrafiska har främst 

använts för att rista i sten, medan kortkvistrunorna som är av enklare karaktär främst har 

använts till mindre monumentala uppteckningar ristade i trä (Jansson 1984:29). Med detta 

synsätt ter det sig underligt att kortkvistrunor har använts i stället för normalrunor på RS. 

Enligt Wessén kan förklaringen till bruket av kortkvistrunor, liksom den ovanliga 

uppställningen av texten, vara att en förebild av trä har legat till grund för runstenen (Wessén 

1958:16). 

 Medan hela framsidan, högra smalsidan och mittpartiet på baksidan är ristade med 

kortkvistrunor, är de övriga ytorna ristade med olika typer av lönnskrift. På baksidan är den 

nedersta raden samt raden längst till vänster ristade med runor av den äldre 24-typiga 

runraden, den så kallade urnordiska runraden. Syftet har antagligen varit att försvåra 

tolkningen av innehållet genom att använda sig av runor som avviker från runorna som 

samtiden allmänt kände. De två raderna med äldre runor sagwmogmeni[þ]adhoaËËËËigold och 

[i]gaoaËËËËigoldindgoąnaËËËËhosli omskrivs med yngre runor till sakumukminiþathuaËËËËikult  och 

ikauaËËËËikultintku ąnaËËËËhusli (Wessén 1958:16–17). 

 Andra typer av lönnskrift som ristaren har använt sig av är korschiffer, förskjutningschiffer 

och talchiffer. Till korschiffern skall korsen som pryder toppytan samt övre delen av baksidan 

användas. Enligt von Friesen bör korsen läsas från vänster till höger och varje kors för sig. 

Varje kors representerar två runor och troligtvis skall man börja med korsarmarna uppe till 

vänster och sedan gå medsols runt korsarmarna. Den första korsarmen anger ätten och den 

andra anger runan (von Friesen 1920:17–19). Vad ristaren har menat med sina lönnrunor är än 

i dag oklart. Men inte ovanligt är att runologer har dragit slutsatser om hemligt innehåll eller 

runmagi. Oavsett vilket visar detta vilka runkunskaper ristaren måste ha haft. 

 

 

2.2 Inskriftens mening 

 

Inskriftens dunkla och svårtydda innehåll har gett upphov till en rad olika tolkningar, varav 

somliga är aktuella än i dag. Enligt Bugges tolkning hänför sig hela skriften till Vämod, till 

vars minne stenen är rest, och syftet har varit att odödliggöra hans egenskaper och bedrifter. 

Detta görs bland annat genom att han jämförs med den mäktige goterkungen Teoderik. Brate 

har samma uppfattning som Bugge angående inskriftens innehåll, men han har försökt att tona 
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ned motsatsen mellan dikt och verklighet. Han utesluter dock inte att Vämod kan ha kämpat 

och segrat mot två fiender på samma gång (Wessén 1958:57–58). 

 De tidigaste tolkningarna, av bland annat Bugge, ter sig naturliga för sin tid, men har 

senare kommit att uppfattas som opreciserade. Otto von Friesen menar att Bugge och hans 

efterföljare har en felaktig helhetsbild som följd av en oriktig läsordning. Otto von Friesen 

framhäver läsordningens betydelse och menar att inskriften snarare har tillkommit på grund 

av faderns obotliga sorg, och att den bottnar i då rådande för-kristna samhällsnormer. Den 

direkta avsikten med inskriften har varit att uppmana till hämnd för den döde sonen vilket var 

den forntida nordbons heligaste plikt. Den svårtolkade texten med lönnrunor på stenens 

baksida skall således fungera som en besvärjelse mot de tjugo kungar, vilka omtalas på 

stenens mittparti (von Friesen 1920:89–94). 

 Otto von Friesens tolkning har emellertid fått kritik av senare nordister som Elias Wessén 

och Gun Widmark. Wesséns åsikter grundar sig på jämförelser med tidiga runstenar, varav 

Sparlösastenen är av störst vikt då den har flera likheter med RS både ur ett runologiskt och 

mytologiskt perspektiv, samt gotländska bildstenar. Konklusionen är att inskriften på RS ingår 

i en fornnordisk berättarkultur som har varit känd för samtidens människor, men inte för oss. 

Avsaknaden av de essentiella referensramarna har således resulterat i ett för oss svårttolkat 

innehåll (Wessén 1958:70–72). Widmark är desto försiktigare i sin tolkning och nöjer sig med 

att referera och poängtera Wesséns viktigaste iakttagelser. Hon menar dock att RS är ett direkt 

arv från den allra äldsta nordiska litteraturen och berättarkonsten, vilket bland annat framgår 

av den arkaiska stilen i inskriften. Dessvärre blir stenen, i avsaknad av sitt sammanhang, ett 

ofullständigt källmaterial, även om själva stenen är ett originaldokument (Widmark 

2001:117–120). På grund av inskriftens ålder, längd och disposition, utan synliga anvisningar 

om läsordningen, kan vi inte förvänta oss någon slutgiltigt fastställd tolkning, utan enbart nya 

tolkningar som delvis kompletterar de tidigare. 

 

 

2.3 Runsvenskan och runskriften 

 

Begreppet runsvenska, som refererar till språket i Sverige under förlitterär period, är olyckligt 

i ett synkront sammanhang, eftersom språket under denna period började distansera och 

förändra sig på olika sätt och således inte är enhetligt. Vad som skiljer runsvenskan från 

tidigare och senare språkformer varierar både tidsmässigt och geografiskt. 
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 Runsvenskan hade fem ursprungliga vokaler som kunde vara både korta och långa. 

Dessutom fanns det tre ursprungliga diftonger. Vidare fanns det fyra nya vokaler uppkomna 

genom omljud (Wessén 1965b:29–31). 

 

Ursprungliga vokaler:  a, e, i, o, u. 

Usprungliga diftonger:  ai, au, eu. 

Omljudsvokaler:    Ä, y, æ, ø. 

 

 Förekomsten av omljud och brytning varierar emellertid i de olika språkvarianterna. A-

omljudet, som är det äldsta, förekommer exempelvis inte i Östgötalagen (ÖgL) i ord som kul, 

stulin, skurin och rutna, jfr motsvarande ord i Västgötalagen (VgL), kol, stolen, skoren och 

roten. Samma gäller framför ll , ld eller lt, jfr huld, kulder och trull  i ÖgL gentemot hold, 

kolder och troll  i VgL (Wessén 1965b:14–15). Däremot är brytning vanligare österut, och 

Wessén visar på exempel ur både ÖgL och GL som saknas på andra håll, exempelvis biära 

och miäta i ÖgL samt ieta och giefa i GL (Wessén 1965b:25–26). Brytning och omljud 

saknas dock i gotiskan i den skepnad vi känner detta språk, exempelvis haírtō ’hjärta’. 

 Under den tidigaste runsvenska perioden förekommer 19 konsonanter och två halvvokaler 

(Wessén 1965b:35). 

 

         Tonade   Tonlösa 

Klusiler:       b, d, g   p, t, k 

Frikativor:      v, ð, Ω, Ë4  f, þ, h, s 

Likvidor:      l, r 

Nasaler:       m, n, ŋ 

Halvvokaler:     i ª, uª 

 

Många av dessa konsonanter delar dock samma runtecken, eftersom den 16-typiga runraden 

bara hade 14 konsonanttecken inklusive vokaltecknen i och u som användes för halvvokalerna 

i ª och uª. 

 Innan det latinska alfabetet introducerades i Sverige i samband med kristendomen och latin 

i mitten av 1100-talet (Pettersson 1996:50) skrev man med runor. Runorna ristades främst i 

                                                 
4 Bokstaven <Ë> betecknar ett palatalt r uppkommet av tonande s. 
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trä, vilket bland annat framgår av deras form, men även i sten och metallföremål av olika slag, 

exempelvis på vapen och smycken (Jansson 1984:11). 

 Problematiken kring runornas ursprung är högst aktuell även i dag, trots att man i mitten av 

1900-talet ansåg gåtan vara löst (Jansson 1984:10). Runorna är främst förknippade med 

germanerna, vars ”urheimat” antas vara ett landsområde som inkluderar Skåne, Jylland samt 

kusterna söder om Östersjön (Ramat 1993:410). Således kan det vara frestande att anta att 

även runorna har sitt ursprung i de södra delarna av den skandinaviska halvön. Att runskriften 

skulle ha ett germanskt ursprung utan förbindelser med andra alfabet är dock föga troligt, 

eftersom den har alltför stora likheter med andra kända alfabet. De vanligaste teorierna 

föreslår ett ursprung i det grekiska och framförallt det latinska alfabetet. Man har pekat på de 

pontiska kulturströmmarna som nådde skandinaverna via goterna kring Östpreussen. En 

annan teori är att det etruskiska alfabetet har stått som modell för runskriften (Skautrup 

1968:30–31). 

 Den äldsta kända svenska runinskriften är en spjutspets från Mos på Gotland. Den dateras 

till 200-talet och är således inte mycket yngre än de tidigaste runinskrifterna från Danmark 

och Norge (Brate 1928:8–9). Dessa urnordiska inskrifter är ristade med en 24-typig runrad, 

som under denna tid brukades av samtliga germanska stammar. Det finns sammanlagt 

omkring 200 inskrifter med denna runrad, varav ett 50-tal är funna i Sverige. På tre av dessa 

finns den urnordiska runraden upptecknad i sin helhet. Den äldsta finns på Kylverstenen, 

funnen vid gården Kylver i Stånga socken på Gotland, som dateras till 400-talets första hälft. 

Vidare finns den på två guldbrakteater från Vadstena i Östergötland respektive Grumpan i 

Västergötland, som båda dateras till 500-talet (Jansson 1984:11–12). Gemensamt för dessa 

uppteckningar av runraden är att de i sin kontext snarare har tjänat ett magiskt syfte enligt 

grekiskt-romanskt mönster än haft en lingvistisk funktion (Brate 1928:10–11). 

 Vid 800-talets början, då vikingatiden tar vid, sker emellertid en förändring av runornas 

utseende och ljudvärden som ett resultat av de språkliga förändringarna som uppstod bland 

annat genom omljud och brytning. Detta resulterade i en reducerad runrad, den 16-typiga 

runraden. Jansson framhåller att den yngre 16-typiga runraden i ett lingvistiskt perspektiv är 

underlägsen den 24-typiga, som bättre avspeglar språkets ljudvärden. Samtidigt är den till 

fördel för ristaren, som på grund av förenklingen slipper en mer djupgående ljudanalys. 

Eftersom runtecken saknas för ett antal fonem måste vissa runtecken representera flera 

ljudvärden (Jansson 1984:27–28). 

 Den 16-typiga runraden förekommer i två olika varianter: normalrunor med fullständiga 

bistavar och kortkvistrunor med kortare bistavar. Inskrifterna med kortkvistrunor är få och 
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förekommer främst i Östergötland, men även på Gotland, i Södermanland, Uppland, 

Hälsingland, Öland, i södra Norge och på Man i Irländska sjön. Eftersom inskrifter med 

kortkvistrunor främst förekommer i Östergötland och på Gotland menar Brate att de kan ha 

uppstått just där (Brate 1928:26–27). Detta skulle kunna innebära att det fortfarande på 800-

talet funnits lingvistiska förbindelser mellan götar och gutar. Kortkvistrunornas spridning är 

dock större än man kände till på Brates tid. 
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3 Gotlands folk och språk 

 

Gotland heter på forngutniska Gutland, en sammansättning där förleden gut- syftar på 

befolkningen på Gotland, gutarna. Man finner emellertid samma slags namn för andra 

områden, exempelvis Götaland på det skandinaviska fastlandet (Wessén 1965a:27) och enligt 

vissa forskare Catalunya (< Gothislandia) i nordöstra Spanien samt Gdańsk (< Gotiscandza) i 

nuvarande Polen (Ramat 1993:409). 

 Första gången Gotland omtalas är i Wulfstans seglingsbeskrivelse från 800-talet som 

beskriver en handelsresa från Hedeby i Slesvig till Truso i Preussen. I berättelsen, som finns 

bevarad i den engelske kungen Alfred den stores översättning av Orosius världshistoria, 

nämns att Gotland tillsammans med Blekinge, Möre och Öland tillhör svearnas rike. Även i 

en romersk källa från omkring 1120 nämns det att Gotland (Guthlandia) tillhör de öar som 

hör till svearna (Holmbäck & Wessén 1943:LXXVI–LXXVIII). 

 I de isländska sagorna är Gotland obetydligt och spelar ingen roll alls. Enligt Holmbäck 

och Wessén kan man säga att Gotland, eller Eygotland som ön också kallas, inte faller inom 

den norröna diktningens synkrets. Även de historiska källorna angående Gotland är få och 

delvis osäkra. Enligt Snorre skall Olav den helige ha besökt ön vid två tillfällen. Första 

gången skall ha varit under hans första vikingafärd 1007 då han stannade på ön över vintern. 

Den andra gången var våren 1030 då Olav återvände från Gårdarike till Norge. Enligt Snorre 

framgår det att Gotland, tillsammans med Öland, under denna tid hörde till samma 

biskopsdöme som Östergötland. Av det fåtal svenska runinskrifter som nämner Gotland 

framgår det att förhållandena mellan Gotland och svearnas rike antagligen inte var fredliga 

under 1000-talet (Holmbäck & Wessén 1943:LXXVII–LXXVIII). 

 Holmbäck och Wessén har noterat den egendomliga motsats som råder mellan de fåtaliga 

skriftliga källor som rör Gotland och det rika arkeologiska materialet från folkvandringstid 

och vikingatid. Till tidig vikingatid hör ett stort antal arabiska mynt, de flesta som hittats i 

Sverige, men också västerländska mynt som tycks ha börjat strömma in mot 900-talets slut. 

Gotland har således varit ett viktigt handelscentrum i Östersjöområdet (Holmbäck & Wessén 

1943:LXXVIII). 

 Under den tidiga medeltiden fram till Danmarks erövring år 1361 var Gotland en autonom 

stat inom svearnas rike och hade således en halvt självständig ställning. En följd av detta var 

förmodligen att Gotland kom att tillhöra Linköpings biskopsstift. Enligt GS framgår det att 

gutarna frivilligt ställt sig under sveakungens beskydd och erlagt en årlig skatt. I övrigt var de 
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självständiga, vilket innebar att de kunde handla fritt med samtliga länder inom svearnas rike. 

Detta gav givetvis Gotland en fördel när Lübeck blomstrade upp och koloniserade delar av 

Östersjöområdet. Visby blev nu en medelpunkt för Östersjöhandeln, som gick från Lübeck till 

Novgorod (Holmbäck & Wessén 1943:LXXIX–LXXXI). 

 Gutalagen visar flera exempel på att man gör åtskillnad mellan gutar och andra folk som 

befinner sig på ön. Dråp på icke gutnisk man följer samma princip som i Äldre Västgötalagen: 

”Sådan rätt, som utländska män göra oss, sådan vilja vi ock göra dem” (Holmbäck & Wessén 

1943:LXXIX). På flera ställen talas det om ogutniskt folk som inte har betraktats som gutar 

och sålunda inte har haft samma rättigheter. Om en ogutnisk man dräper en gute måste han 

inte bara betala bot, utan även fly landet (Holmbäck & Wessén 1943:LXXXIII). I GL saknas 

det även regler för främlingars arv (Holmbäck & Wessén 1943:LXXXII). Ingenting säger att 

västgötar och östgötar var undantagna, vilket möjligen kan tolkas så att man skiljt på götar 

och gutar redan på vikingatiden, även om de delade samma ursprung. 

 

 

3.1 Gutalagen och Gutasagan 

 

Gutalagen finns bevarad i sin ursprungliga forngutniska form enbart i en handskrift från 

omkring mitten av 1300-talet (Schlyter 1852:I). Denna pergamenthandskrift består av 50 blad, 

varav de åtta sista utgör Gutasagan, och har signum B64 i Kungliga biblioteket i Stockholm 

(Holmbäck & Wessén 1943:LXIV). Efter Schlyter har denna handskrift, som även ligger till 

grund för hans utgåva av GL, fått beteckningen hs A (Schlyter 1852:IV). 

 Utöver hs A finns också en yngre pappershandskrift av GL, nedskriven 1587 av 

kyrkoheden i Barlingbo. Språket i denna, som efter Schlyters föredöme har fått beteckningen 

hs B, har en yngre prägel än språket i hs A. Däremot anser bland andra Holmbäck och Wessén 

att innehållet går tillbaka på en äldre utgåva av GL, då flera stycken som förekommer i den 

saknas i hs A. Dessa är inte senare tillskrivna stycken, utan ursprungliga delar av lagtexten 

som i Schlyters utgåva återfinns som ”Addimenta” direkt efter GS (Holmbäck & Wessén 

1943:LXV). Dessutom finns det två översättningar av GL, en tysk (tyGL) från 1401 och en 

dansk (daGL) från omkring mitten av 1500-talet. Dessa två översättningar har uppkommit 

under tysk dominans respektive danskt styre på ön och överensstämmer med originaltexten 

med några få undantag. Varken tyGL eller daGL är bevarade i sin helhet (Holmbäck & 

Wessén 1943:LXVI–LXVII). 
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 De åtta sista bladen i GL utgörs av en framställning av Gotlands äldre historia i klassisk 

isländsk sagoform. Detta avsnitt återfinns under rubriken Historia Gotlandiae i Schlyters 

utgåva (jfr Schlyter 1852:93), men benämns oftast ”Guta saga”, ett namn som härrör från Carl 

Säve (Holmbäck & Wessén 1943:296). Denna historiska beskrivning, som endast 

förekommer i hs A samt i en tysk översättning i tyGL, är utan tvivel yngre än själva GL 

(Holmbäck & Wessén 1943:LXXI). Enligt Schlyter är GS författad efter 1318, ett påstående 

som han grundar på de historiska detaljerna i sagan, som i sin tur med största sannolikhet 

grundar sig på historiska fakta (Schlyter 1852:IX). Holmbäck och Wessén menar emellertid 

att GS måste vara äldre än år 1285, och att den antagligen är författad omkring 1220 

(Holmbäck & Wessén 1943:LXXI). Denna slutsats dras utifrån det faktum att GS innehåller 

detaljer angående kungsskattens innehållande i samband med de dynastiska striderna i början 

av 1200-talet, samtidigt som den saknar uppgifter angående förändringen i fråga om 

ledungslame5, som infördes år 1285 (Holmbäck & Wessén 1943:296–297). 

 Gutasagan, som av Schlyter delas in i sex kapitel, inleds med ett kapitel angående 

upptäckten samt indelningen av Gotland i typisk fornnordisk sagotradition. Här framgår det 

att ön upptäcktes av en man vid namn Tjälvar, vars son Havde fick tre söner med sin hustru 

Vitastjärna. Mellan dessa tre söner delades ön sedan i tredingar. Det är osäkert vem denne 

Tjälvar var, men Hans Nilsson Strelow påstår i Cronica Guthilandorum (1633) att han var son 

till en Guti som var domare hos jutarna (gutarna). Hadorph menar emellertid att han snarare 

var en östgötsk bonde eller fiskare som efter upptäckten bosatte sig där med sin son Havde 

och hans hustru Vitastjärna (Holmbäck & Wessén 1943:298–299). Kapitel 2, 5 och 6 

avhandlar Gotlands statliga och kyrkliga administration, och stilen i dessa är starkt präglad av 

lagspråket som kännetecknar GL i övrigt (Holmbäck & Wessén 1943:296). Detta gäller inte 

minst de två sista kapitlen. Kapitel 3 handlar om Olav den heliges besök på Gotland i 

samband med hans flykt från Norge till kung Jaroslav i Novgorod (Holmbäck & Wessén 

1943:306). Kapitel 4 handlar om Gotlands kristnande och byggandet av de första kyrkorna 

(Holmbäck & Wessén 1943:311). Kapitel 5 handlar om Gotlands förening med Linköpings 

stift samt biskopens skyldigheter och rättigheter (Holmbäck & Wessén 1943:313). Kapitel 6 

beskriver gutarnas förbindelse med sveakungen i fråga om härfärd (Holmbäck & Wessén 

1943:319). 

 Gutalagens historiska trovärdighet kan givetvis diskuteras. Holmbäck och Wessén menar 

att det till grund för den författade lagen ligger en muntlig lagsaga, som har kommit till och 

                                                 
5 Ledungslame är den skatt eller böter som betalades till kungen vid utebliven krigstjänst (ledung), och var på 
Gotland, liksom i Uppland, 40 marker för varje skepp (Holmbäck & Wessén 1943:321). 
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bevarats på samma sätt som de nordiska fornsagorna. Delar av lagen är troligtvis av mycket 

hög ålder, exempelvis avsnitten angående mandråp, medan andra delar måste ha tillkommit 

mycket senare i kristen tid. Flera avsnitt i GL, framförallt de som antas vara äldre, 

överensstämmer med vissa västnordiska källor. Ett sådant exempel är Olav den heliges besök 

på Gotland under sin landsflykt 1028–30 som skildras i GS (kap. 3) och överensstämmer med 

uppgifterna i Gulatingslagen och Olav den heliges saga (Heimskringla) (Holmbäck & Wessén 

1943:LXXIII–LXXIV). Huruvida uppgifterna i GL/GS i dessa fall direkt har påverkats från 

andra källor eller är helt oberoende är emellertid oklart. 

 

 

3.2 Forngutniskan 

 

I dag skiljer sig gotländskan avsevärt från de svenska fastlandsmålen med många 

ålderdomliga drag i både fonologin och morfologin (Wessén 1966:48). Enligt Wessén är 

målet tämligen enhetligt över hela ön, även om fler arkaismer är bevarade på Fårö (Wessén 

1966:50). De gotländska målen avviker från övriga svenska mål då de inte delar samma 

utveckling. Man har här pekat på forngutniskan, språket på Gotland som vi känner det under 

vikingatiden och framförallt medeltiden. Flertalet nordister är eniga om att forngutniskan 

skiljer sig så väsentligt från såväl fornsvenskan som forndanskan att det bör betraktas som ett 

genuint nordiskt språk (Wessén 1965a:109). 

 Enligt Adolf Noreen (1904) skiljer sig forngutniskan från andra fornnordiska språk med 

nio språkliga särdrag som omfattar fonologin samt morfologin (uppställning efter Snædal 

2002:189–190): 

 

• Bevarandet av gamla diftonger. 

• Diftongen iū har övergått till triftongen iau. 

• Æ- och ø-ljuden har övergått till e- respektive y-ljud. 

• Kort o har, med undantag framför r, övergått till u. 

• Avsaknad av u-omljud. 

• Bortfall av initialt w framför r. 

• Feminina ōn-stammar har ändelsen -ur i sg. gen. 

• Avvikande former bland pronomina. 

• Avvikande verbformer. 
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Wessén kompletterar Noreen med ett fåtal särdrag som berör vokalsystemet: de gamla korta 

vokalerna i, y och u har bevarat sin kvalitet, men undergått förlängning. Ursprungligt kort u 

har bevarats såväl i gammal kort stavelse som lång. Ingen brytning av y > ju i ord som singe 

’sjunga’, sinke ’sjunka’, och slutligen högre frekvens av i-omljud än i övriga nordiska språk 

(Wessén 1966:49–50). 

 Snædal ger i sin doktorsavhandling en närmare beskrivning av det forngutniska målet 

utifrån sitt källmaterial, som främst består av gotländska runinskrifter. Angående vokalerna 

refererar hon till Sven Söderberg som har konstaterat att det i GL/GS finns sex vokaler, a, e, i, 

o, u och y, som samtliga kan vara både korta och långa. Vidare finns det tre diftonger, ai, au 

och oy, samt en triftong, iau (Snædal 2002:192). 

 Eftersom u-omljudet i stort sett saknas i forngutniskan motsvarar a, ā inte bara samnordiskt 

a, ā, utan även samnordiskt Ä, Ä¤, exempelvis haga hagga, lahr  lagr och han hān, jfr fvn. 

hÄggva, lÄgr och hōn (Snædal 2002:192). Vokalen e, ē motsvarar samnordiskt æ, æ¤, som har 

uppkommit genom i-omljud av a, ā (Snædal 2002:193). I-omljudet är som nyss påpekades 

vanligare i forngutniskan än i övriga nordiska språk, exempelvis lekþi legði och sedi segði 

(Snædal 2002:191), jfr fsv. laghþi och saghþi. Enligt Söderberg visar de korta vokalerna o 

och u en annan utveckling i GL än i övriga nordiska källor. Vokalen u kvarstår nämligen ofta, 

utom i ställning framför r + konsonant, exempelvis fgut. korn. A-omljudet är som nämnts 

mycket ovanligt i forngutniskan. Långt o motsvarar däremot vanligtvis samnordiskt ō (Snædal 

2002:196). 

 Diftongen ai motsvarar samnordiskt ai, exempelvis raisa raisa, stain stain och haima 

haima. I några fall förekommer dock skrivningar med ei för väntat ai, exempelvis reisa reisa, 

einn einn. Söderberg har konstaterat att dessa former även finns i GL, även om de inte är lika 

vanliga (Snædal 2002:199). Diftongen au motsvarar samnordiskt au (Äu), exempelvis tauþr  

dauðr, och diftongen oy samnordiskt øy, exempelvis moyar moyar (pl.) (Snædal 2002:200). 

Den forngutniska triftongen iau har troligtvis utvecklats från den samnordiska diftongen iū. 

Nordisterna är emellertid inte eniga angående utvecklingen. Enligt Axel Kock motsvarar 

gotländskt iau endast fsv. iū (< eu), jfr fgut. þry¤ gentemot *þriau. Enligt Hugo Pipping har 

dock iau utvecklats direkt ur eu genom brytning utan något mellanstadium iū (Snædal 

2002:201). 

 Liksom i runsvenskan förekommer i forngutniskan 19 konsonanter och två halvvokaler 

(Snædal 2002:205). 
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         Tonade   Tonlösa 

Klusiler:       b, d, g   p, t, k 

Frikativor:      v, ð, Ω, Ë   f, þ, h, s 

Likvidor:      l, r 

Nasaler:       m, n, ŋ 

Halvvokaler:     i ª, uª 

 

 Ortografin i GL/GS skiljer sig självfallet från den i de gotländska runinskrifterna eftersom 

det latinska alfabetet används i stället för runskrift. Den är emellertid ytterst konsekvent, även 

om somliga bokstäver i vissa fall återger flera ljudvärden och andra bokstäver ett och samma. 

 Efter latinskt mönster motsvaras [k] av <k>, <c> och <q>, exempelvis taka, cuna och 

quamu (3 pers. pl.), samt [uª] av <u> och <w>, exempelvis suia kunungr och war. Dessutom 

motsvaras [Ω] av <g> och <gh>, exempelvis burg och saghur. Både [ð] och [þ] motsvaras av 

<þ>, exempelvis þa och guþ, samt [r] och [Ë] av <r>, exempelvis friþ och ir . Pipping har dock 

konstaterat att <þ> med två undantag saknas i GL hs B (1470) och att både [t] och [þ] skrivs 

antingen <t> eller <th> (Snædal 2002:208). Snædal förklarar att avsaknaden av <Ë> i GL/GS 

beror på att det latinska alfabetet saknade ett tecken för detta ljud och att det var naturligt att 

ersätta det med <r> (Snædal 2002:211). 

 De forngutniska runinskrifternas syntax visar inte några större avvikelser. Snædal menar 

att ordföljden inte är särskilt varierad, vilket ter sig naturligt då det i många fall rör sig om 

böner. Den vanligaste ordföljden är SVO, men i några få undantag förekommer även OVS. 

Personliga pronomina följer ofta efter namnet på dem som ombesörjer minnesinskriften. Som 

tidskonjunktioner används þā en och ok en, vilka även är vanliga i GL/GS, och som 

jämförelsekonjunktioner används þen och en (Snædal 2002:222–223). 

 Även om syntaxen är relativt strikt är substantivböjningen stabil fram till 1500-talet då en 

förenkling av formsystemet blir märkbar. Nominativändelsen -r är bevarad för starka 

maskulina substantiv. Svarabhakti6 framför nominativändelsen är belagd redan under tidig 

vikingatid och blir vanligare från och med äldre medeltid. Svarabhakti förekommer även i 

GL/GS. Där förekommer vanligtvis svarabhaktivokalen i, som saknas i runinskrifterna med 

ett undantag (G 147). Även ändelsen för plural är välbevarad (Snædal 2002:214–215). 

                                                 
6 En svarabhakti, eller svarabhaktivokal, är en inskjuten stödvokal mellan två konsonantljud, jfr fsv. konungær 
och isl. konungur gentemot fvn. konungr. 
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 Genitivändelserna -ar och -s används i allmänhet regelbundet i runinskrifterna. Under 

medeltiden dominerar emellertid former med r-bortfall i samband med sammansättning. 

Svaga femininer har ändelsen -ur, som förekommer regelbundet i GL/GS. Vid 

sammansättning är r-bortfall dock fullständigt genomfört även för svaga femininer i genitiv 

(Snædal 2002:215, 217). 

 Dativändelserna är välbevarade i både singular och plural, vilket även gäller 

ackusativändelserna, med undantag för somliga sammansatta kvinnonamn där efterleden 

växlar mellan ō- och iō-stamböjning (Snædal 2002:216). 
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4 Goterna 

 

Relevant för diskussionen kring götarnas och gutarnas eventuella gemensamma ursprung är 

frågan om goterna, som antas vara ättlingar till samma folk. Goternas språk och historia 

hamnar därmed i blickpunkten för vårt intresse. 

 Den äldsta källan i vilken goterna omnämns är vad vi kan kalla en etno-geografisk studie, 

nämligen verket Germania skrivet av den romerska författaren Cornelius Tacitus i slutet av 

det första århundradet. Enligt Tacitus är goterna bosatta vid andra sidan om lugiernas land, jfr 

Trans Lugios Gotones regnantur (Tacitus 1961:94), vilket motsvarar nedre Weichsel (Tacitus 

1961:165) i nuvarande Polen. Utmärkande för dessa folk är runda sköldar och korta svärd, jfr 

omniumque harum gentium insigne rotunda scuta, breves gladii (Tacitus 1961:94), sannolikt 

inte helt olika de vapen som har hittats vid utgrävningar i Götaland, jfr bland annat 

utgrävningen vid Västerlösa, Östergötland (Oxenstierna 1948:51), och i Dobrzankowo, Polen 

(Hachmann 1970:252). 

 Goternas historia är emellertid främst baserad på en senare källa, som bygger på en 

förlorad, utförligare beskrivning av Cassiodorus (Kaliff 2001:13), nämligen Getica, en 

krönika skriven på latin omkring 550 i Konstantinopel. Även om författaren Jordanes skrev på 

latin, menar man att han har haft gotiskt påbrå, och således varit väl insatt i goternas historia 

och traditioner (Heather 1996:9). Enligt Jordanes kommer goterna ursprungligen från en stor 

ö vid namn Scandza (Skandinavien), men utvandrade tillsammans med sin kung Berig till det 

landområde som än i dag kallas Gothiscandza. Deras landområde sträckte sig sedan vidare till 

Svarta havet och gränsade till skyternas land (Jordanes 1997:40). 

 Teorin om att goterna härstammar från Skandinavien ansågs vara bevisad på 1920-talet 

utifrån likheter i arkeologiska fynd funna på båda sidor av Östersjön. Den tyske arkeologen G. 

Kossina, som först hade noterat dessa likheter, utvecklade på 1950-talet en teori om en gotisk-

gepidisk kultur baserad på sju element (Heather 1996:13–14), vilken bland annat omfattade 

keramik (jfr Oxenstierna 1948:172). Teorin har senare kritiserats och Peter Heather 

understryker att arkeologiska kulturer inte nödvändigtvis kan attribueras till specifika folkslag 

(Heather 1996:18). Senare teorier har dock utvecklats ur den gotiska-gepidiska hypotesen. 

Man menar numera att Wielbark-kulturen i norra Polen har klara paralleller i Skandinavien, 

vilket antyder förbindelser mellan dessa områden. Expansionen av Wielbark- och den senare 

Černjachov-kulturen antyder en gotisk förflyttning från norra Polen till carpato-pontiska 

områden som har skett under en längre period (Kaliff 2001:23–29). Heather menar att 
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berättelsen om kung Berig och goternas rörelser på kontinenten förmodligen speglar 

verkligheten, men tillägger att den ursprungliga berättelsen antagligen inte nämner 

Skandinavien, utan att det i stället rör sig om en senare uppgift efter samma mönster som vi 

finner i berättelser om andra germanska folkslag, exempelvis longobarderna (Heather 

1996:29–30). Den danska arkeologen Lotte Hedeager menar å andra sidan att myten om ett 

nordiskt ursprung var central bland de germanska folken på kontinenten under 

folkvandringstiden och att den alltså inte var påhittad (Kaliff 2001:15). 

 

 

4.1 De gotiska texterna 

 

Det finns flera källor till det gotiska språket, men det enda dokumentet av större längd är 

Wulfilas översättning av Nya testamentet (Nilsson & Svensson 1997:17). Denna översättning, 

Codex Argenteus (CA), är skriven med silver- och guldbokstäver på ett purpurfärgat 

pergament och består av de fyra evangelierna, Matteus och Johannes (hs A) samt Lukas och 

Markus (hs B) (Krause 1968:16–17). CA anses ha tillkommit i Ravenna omkring 550 och 

bestod ursprungligen av 336 blad, men av dessa finns endast 187 bevarade (Nilsson & 

Svensson 1997:18). Handskriften befann sig under 1500-talet i klostret Werden i Tyskland, 

men befinner sig numera i Uppsala efter svenskarnas plundring av Prag 1648, där kejsar 

Rudolf II hade låtit förvara den efter det den hamnat i hans ägo i början av 1600-talet (Krause 

1968:17). Andra dokument, dock av mindre omfattande längd, är Codex Gissensis från 

omkring 500 som består av ett tvåsidigt pargamentblad med ett stycke ur Lukas 23–24, Codex 

Carolinus från samma tid som består av fyra blad samt Codices Ambrosiani som utgörs av 

fyra handskrifter (A–D), varav A består av 192 blad, B av 154, C av 2 och D av 3 (Krause 

1968:17–18). 

 Av senare datering är krimgotiskan, som är känd från en enda uppteckning från 1500-talet 

som utgörs av en ordlista samt några få meningar. Nilsson och Svensson nämner i sin gotiska 

grammatik att Ottar Grønvik har diskuterat huruvida det rör sig om en gotisk text eller ej. Han 

antar att krimgoterna talade ett västgermanskt språk som sedan blivit gotiserat. Detta är 

emellertid en åsikt som inte har blivit allmänt vedertagen (Nilsson & Svensson 1997:17–18). 

 Av äldre datering är några få runinskrifter. Det äldsta fyndet är en spjutspets funnen i 

Kowel (Ukraina) med inskriften tilarids , som av Wolfgang Krause tolkas som ”Zielreiter” 

eller ”Zielrat”, fritt översatt: ’den som träffar sitt mål’ (efter Snædal 2002:31), jfr fvn. tilrædi 

’angrepp’. Spjutspetsen dateras till mitten av 200-talet. En annan runinskrift finns på en stor 
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guldring på 16 cm i diameter funnen i Pietroasa (Rumänien). Inskriften lyder 

gutaniowihailag vilket av Krause återges som Gutanī ō(þal) wī(h) hailag på bibelgotiska 

med den numera allmänna tolkningen ’goternas arvegods, helgat och okränkbart’ (efter Strid 

2008). Guldringen dateras till mitten av 300-talet (Krause 1968:22–23). Ett annat fynd från 

Rumänien är en sländtrissa funnen i LeŃcani 1968. Inskriften lyder idonsufthe razo (Nilsson 

& Svensson 1997:17). Av detta framgår det att de flesta gotiska källor härrör från kontinenten 

och är mycket äldre än både RS och GS, vilket gör en jämförelse med dessa vansklig. 

 

 

4.2 Gotiskan 

 

Liksom runsvenskan och forngutniskan tillhör gotiskan den germanska språkgrenen av den 

indoeuropeiska språkfamiljen. Denna språkgren delas traditionellt in i tre undergrupper: 

nordgermanska, till vilken de nordiska språken hör, östgermanska, till vilken gotiskan hör, 

och västgermanska (Ramat 1993:412). Hos Krause kallas dessa undergrupper emellertid 

dagaz-, dags- respektive *dag-gruppen efter nominativ singular hos a-stammarna (Krause 

1968:42). Paolo Ramat menar att de germanska språkgrupperna med tiden har närmat sig 

respektive distanserat sig beroende av de olika folkgruppernas geografiska förflyttning. 

Således kan man utifrån ett historiskt perspektiv tala om undergrupperna: goto-nordiska, elbe-

germanska (kontakter mellan goter och andra germaner runt floden Elbe) och nordsjö-

germanska, som omfattar anglo-frisiska och nordiska men inte tyska (Ramat 1993:412–414). 

 Gotiskan delar karaktäristiska drag med de nordiska samt övriga germanska språken. Dessa 

omfattar bland annat övergångarna ie. *ŏ > ă, ie. *ā > ō, ie. *ə > a samt Grimms och, som en 

följd av denna, Verners lag (Ramat 1993:417–423). Gotiskan har således fem vokaler, a, e, i, 

o och u, som samtliga kan vara korta eller långa. Vidare finns tre diftonger, ai, au och iu. Vid 

återgivning av bibelgotiska brukar diftongerna ai och au skrivas <ái> och <áu> för att inte 

orsaka sammanblandning med fonemen /e/ <aí> och /o/ <aú>, som tidigare återgavs <ai> 

respektive <au> (Nilsson & Svensson 1997:24–26). 

 I gotiskan har ie. *u inte övergått till o, som den delvis har i nordiskan, utan bestått, 

exempelvis got. kustus (< *gustu-), jfr fht. kost och sv. kost. Vokalen har även kvarstått i 

syllabiska nasaler och likvidor utom i ställning framför r + konsonant, h och ̨ , där övergång 

skett till o <aú>, exempelvis got. haúrn (< *kr ≤nu-) och daúhtar, jfr fht. horn, sv. horn och 

dotter, men å andra sidan got. mulda (< *ml≤tā) och fulk, jfr fht. multa, fvn. mold, ty. Volk och 
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sv. folk (Krause 1968:77–78, 84–87). Av dessa exempel framgår att inget a-omljud har 

inträffat i gotiskan. Inte heller förekommer något i- eller u-omljud vilket innebär att vokalerna 

Ä, y, æ och ø saknas, exempelvis got. gasts (< *ghostis), jfr fvn. gestr och sv. gäst (Ramat 

1993:419). 

 Vidare finns det i gotiskan 15 konsonanter, b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, þ och z, samt två 

halvvokaler, i ª och uª. Dessutom förekommer fonemet /ŋ/ som efter grekiskt mönster skrivs 

<g> + <g>, <k> eller <q>, exempelvis laggs ’lång’, drigkan ’dricka’ och sigqan ’sjunka’. 

Tonat s, som skrivs <z>, är ett urgermanskt arv som motsvarar nordiskt Ë. Huruvida <q> och 

<˛> betecknar särskilda fonem, alltså /k/ respektive /h/, eller kombinationer av två fonem, 

alltså /k/ + /uª/ respektive /h/ + /uª/, är inte klarlagt (Nilsson & Svensson 1997:28–30). 
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5 Redovisning och diskussion av materialet 

 

Materialredovisningen nedan omfattar samtliga ljudutvecklingar och syntaktiska element som 

är relevanta för uppsatsens frågeställningar (jfr 1.1). Redovisningens uppställning följer ingen 

kronologisk ordning, utan är i stället av pedagogiska skäl alfabetisk. För en översikt över 

källmaterialet i dess helhet hänvisas till bilaga 1 respektive bilaga 2. Beträffande de 

fornvästnordiska och gotiska ordens betydelse hänvisas till Hægstad & Torp (1909) respektive 

Köbler (1989) om inget annat anges. 

 

 
5.1 Analys 

 

Germ. *a > e 

Övergången *a > e (æ), som har verkat på både kort och lång vokal, har främst uppstått 

genom i-omljud, exempelvis fsv. gæstẹr < gastiË och glæþi < *glaðīn-. Denna övergång 

finner man även i nordiska paradigma när pluralformer, komparativer och superlativer har en 

i-vokal i stammen, exempelvis fsv. hand, hændir och langẹr, længri (Wessén 1965b:15–17). 

Detta omljud är vanligare österut och är således vanligare i gutniskan än i övriga nordiska 

språk (Snædal 2002:191). 

 RS visar inga säkra exempel på övergången *a > æ genom omljud, utan tycks vid en första 

anblick ha bevarat den ursprungliga vokalen i samtliga ställningar: aft, fti ËËËË, uarin , huariaËËËË 

och marika . Det är emellertid inte alltid klart huruvida a-runan betecknar vokalen a eller æ, 

och tolkningen varierar något hos de olika runologerna. Angående personnamnet uarin  ser 

von Friesen, och de flesta efter honom, här det fornvästnordiska namnet Varinn, i vilket 

omljud inte har skett (von Friesen 1920:33). Det relativa pronomenet huariaËËËË tolkas som 

hværiaË av Wessén utan vidare kommentarer (Wessén 1958:25). Omljud saknas dock i 

fornsvenskan, hvar (nom. sg.), hvarium (dat. sg.), men har inträffat i fornvästnordiskan, hverr 

(Hellquist 1922:1092), samt forngutniskan, jfr huer, huert och huerium i GS. Wessén anser 

även att a-runan betecknar ett långt æ-ljud i marika  Mæringa (Wessén 1958:28). Han antar 

att Märingar var ett namn på Teoderiks släkt som senare kommit att brukas som appellativ för 

’berömda män’ (Wessén 1958:46). Det råder stor variation i den grafiska markeringen av 

rotvokalen i prepositionen æftiË, som i det skandinaviska runmaterialet återges med en a-, i- 

(stungen och ostungen), o- och u-runa (stungen och ostungen) och i somliga fall med digraf. 

Svante Lagman menar att detta tyder på att uttalet [æ] inte kan ha varit det enda (Lagman 
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1990:63). Både von Friesen och Wessén menar att formen aft är vanlig i Danmark, Norge och 

på Man under tidig vikingatid (800-900-talet), medan den på svenskt område bör ses som en 

ovanlig arkaism (von Friesen 1920:29–30, Wessén 1958:30). På stenens baksida förekommer 

prepositionen utan rotvokal, fti ËËËË, som vanligtvis återges som æftiË. Jag uppfattar detta som en 

analog normalisering och menar att tolkningen aftiË inte bör uteslutas, jfr a-runan för [a] i aft, 

þat och mar- ’hav’ i hraiþmaraËËËË, och i-runan för [æ] i [i]n  och histËËËË. 

 I GS förekommer flera exempel på övergången *a > e (æ) genom i-omljud: segþi, huer, 

huert, huerium, lengi, eptir, et (jämte at), wereldi, senda, sendimen, sendibuþar, steþ, steþi, 

steþum och Kulasteþar. Däremot saknas exempel på övergången *a > e (æ) genom Ë-omljud, 

jfr Faroyna gentemot fvn. Færeyjar. Till skillnad mot RS har omljud skett i prepositionen 

æftiË, som skrivs eptir. Omljudsform förekommer även för et ’att’, som dock växlar med at. 

Denna växling förekommer även hos þat, som växlar med þet. Snædal menar, liksom 

Söderberg, att övergången i dessa fall har uppkommit genom försvagning av vokalen i 

svagtonig ställning. Vidare menar hon att försvagningen a > e även kan antas i fgut. vereld, jfr 

wereldi i GS, eftersom -ald har fått en svagtonig ställning i samband med sammansättning 

(Snædal 2002:194). 

 Gotiskan som återigen saknar omljud har bevarat den ursprungliga vokalen a i samtliga 

ställningar, exempelvis got. afar ’efter’, aftra ’tillbaka’, hvarjis och sandjan, jfr eptir, huer 

och senda i GS. Detta gäller även samtliga paradigma med en i-vokal i stammen, exempelvis 

got. gasts (sg.), gasteis (pl.), staþs (sg.) och staþeis (pl.) (Krause 1968:156–159). 

 

Växlingen e:i 

Utvecklingen av urnordiskt e och i varierar mellan de olika fornnordiska språken beroende på 

vilka ljudövergångar som har ägt rum i de enskilda språken. Övergången i > e genom a-

omljud samt e > i genom i-omljud anses vara samnordiska, men ändå tycks undantag och 

inkonsekvenser förekomma, jfr exempelvis ny ok næþar (VgL) jämte ny ok niþar (UL, SdmL, 

DL, GS) (Wessén 1965b:15). I forngutniskan är växlingen e:i relativt vanlig. Snædal refererar 

till Ludvig Wimmer som förklarar det vacklande skrivsättet med att det korta e-ljudet har varit 

ett mellanljud mellan e och i. Vidare hävdar Snædal att e-formerna dominerar under 

vikingatid samt tidig medeltid, och att både långt och kort e-ljud vanligtvis återges med en e-

runa (d.v.s. en stungen i-runa) i de forngutniska inskrifterna, men att i-formerna övertar under 

senmedeltiden (Snædal 2002:193–194). 

 RS visar inga säkra exempel på växlingen e:i och inte heller kan det dras några säkra 

slutsatser om de uttal som speglas av runorna a, i och e (äldre runor). Ord som likväl bör 
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nämnas i analysen är [i]n , miËËËË, histËËËË, si, itu , [u]itu ąki , fim , [n]iþ ËËËË och is. I samtliga fall 

menar Wessén att i-runan betecknar ett e- eller æ-ljud med undantag för fim  fim och [n]iþ ËËËË 

niðË, jfr niþar i GS. Att i-runan skulle beteckna något annat än [æ] i [i]n  och histËËËË är föga 

troligt, jfr fgut. hest (Gustavson 1940:63). Otto von Friesen menar att formen [i]n  är av 

ortografiskt och språkhistoriskt intresse då den grafiskt skulle visa på en övergång æ < a, i så 

fall æn < ænn < *ænd < urn. *andi (von Friesen 1920:32–33). Det rör sig då om i-omljud av 

a, vilket omöjligt kan ge en form med rotvokalen i. Vad som dock är oklart är varför i-runan 

skulle beteckna ett i-ljud i [n]iþ ËËËË niðË och fim  fim, men ett e-ljud i miËËËË meðr, jfr miþ (jämte 

meþ) och niþar i GS samt got. miþ och fimf. Även tolkningen av is är dunkel. Wessén menar 

dock att samtliga tänkbara former går tillbaka på ett urn. *īË (Wessén 1958:55), som 

ursprungligen är ett anaforiskt pronomen som motsvarar got. is ’han’. Det kan även motsvara 

relativpartikeln got. izei ’(han) som’. I Uppland förekommer endast formen is es, men i 

Götaland är iËËËË eË övervägande (Wessén 1965c:255–257). Dessa former avslöjar dock inget 

om växlingen e:i, och man bör inte utesluta den eventuella rotvokalen i på RS. 

 I GS förekommer flera exempel på i-former: hit, þinna, þissi, þissun, miþ, sir, mir, niþar, 

niþan, lit , litu och wiþr. Samtidigt är e-formerna desto färre: ret, reth, þet, meþ och reþ. 

Övergången i > e respektive e > i förekommer även i andra ord, som dock saknar 

växelformer, exempelvis wereldi, jfr lat. vir ’man’. Det demonstrativa pronomenet þan 

uppvisar endast i-former i samband med geminerade former som þinna, þissi etc., och kan 

således vara analoga till possessiva pronomina på -inn respektive -itt, i vilka stamvokalen i 

har övergått till e för att under senmedeltiden gå tillbaka till i. I GL dominerar e-former i de 

äldre delarna av lagen, men i-former i den yngre delen och i GS (Snædal 2002:193). I 

nominativ singular förekommer endast formen þet, som förövrigt växlar med þat (se avsnitt 

Germ. *a > e). Preteritum av reduplikationsverb har i-former i både singular och plural: hit, 

lit , litu. Snædal menar att växelformerna let och letu inte är belagda i GL/GS (Snædal 

2002:195). 

 

Germ. *ĕ > ia/ie/io 

Brytning är en sekundär diftongering genom inverkan av en följande vokal, och är således 

nära besläktad med omljuden. Brytningen av kort e är samnordisk och har verkats av ett 

trycksvagt a eller u i följande stavelse. Utvecklingens förlopp är omdiskuterat, men 

slutresultatet har varit ett ia respektive io som kunnat vidareutvecklas genom progressivt i-

omljud till iæ eller iø (Lagman 1990:26–28). Till skillnad mot omljuden är brytning vanligare 

österut (Wessén 1965b:25). 
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 På RS förkommer flera exempel på brytning av kort e: fiaru , skialti , siulunti , fiakura , 

fiakurum , bi[a]rna ËËËË och iatun. I samtliga fall, med undantag för siulunti , tycks 

brytningsdiftongen ia ha kvarstått och alltså inte övergått till iæ respektive io som i många 

fastlandsmål, jfr fiughur i ÖgL. En tolkning där skrivningen ia skulle återge io kan dock inte 

med säkerhet avfärdas i ord som fiakurum . Det är oklart vad siulunti  egentligen syftar på. 

Den vanliga uppfattningen är att namnet syftar på Själland, trots att formen har lingvistiska 

avvikelser (Wessén 1958:48), jfr den äldre formen Seland (Hellquist 1922:721). Otto von 

Friesen utesluter dock inte att det kan vara en annan rot som ligger till grund till formen. Han 

föreslår att det rör sig om en nordisk (östgötsk) form av benämningen på ett område utmed 

Nordsjökusten som i anglosaxiska källor kallas Sillende. Förleden Sil- skulle kunna härledas 

till * sīhil-:sīh·- ’sila’, ’flyta sakta’ syftande på diken och kanaler för havsvattnet (von Friesen 

1920:69–71). Man bör även ställa sig kritisk till Wesséns form bi[a]rna ËËËË, som är något 

missvisande. Bugge läser airnaËËËË (von Friesen 1920:73), men det bör påpekas att den första 

runan i namnet är skadad och att både von Friesen och Wessén uppfattar den som en b-runa. 

Detta ger sålunda ett birnaËËËË utan brytning. Det finns dock i andra runinskrifter exempel på 

ord där brytningsdiftongen ia uttrycks med en monograf, jfr birn  Biorn (Lagman 1990:31–

33). 

 I GS förekommer flera exempel på a- samt u-brytning av kort e: Þieluar, stierna (i 

kvinnonamnet Huita stierna), iorþar, fierri , hieldu7, iemlica, iec, sielfs, sielfr, sielfum, ierl, 

senieldr (läs: snieldr), fiel kunnugr, hielp och bieras. Dessutom förekommer brytning av kort 

e som inte orsakats av ett a eller u i följande stavelse: giefin, kierchu (jämte kirchu), 

snieckium och siextighi. Ett osäkert fall är verbet gera som uppträder i formerna giera, gierþi, 

gierþu. I samtliga fall har brytningsdiftongen ia övergått till ie respektive io, jfr å andra sidan 

skialti  och iatun på RS samt fsv. iarl  och iak. Enligt Gustavson är övergången ia > ie ett 

resultat av progressivt i-omljud som huvudsakligen skett på norra Gotland, men som senare 

även blivit dominerande på södra Gotland (Gustavson 1940:243). Av största intresse är 

personnamnet Þieluar som enligt Holmbäck och Wessén för övrigt endast är känt från en 

östgötsk runsten, den förkomna Ög 27, vars inskrift är känd genom en avritning av Hadorph. 

Den lyder som följer: þuri ËËËË sati stain at þialfar faþur sin iaËËËË stranti a kautaun. Den sista 

satsen översätter Hadorph med ”på Götha Öö”. Flera nordister och runologer uppfattar den 

östgötske Þialfar samt den gutniske Þieluar som samma person, och Gotland skulle i sådant 

fall ha upptäckts av en (öst)göte. Bröderna Säve m.fl. har å andra sidan en annan uppfattning 

                                                 
7 Av ovisst ursprung (Gustavson 1940:255). 
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och menar att det är tvivelaktigt om det rör sig om samma person (Holmbäck & Wessén 

1943:300–301). 

 Angående giera, gierþi, gierþu, giefin och kierchu kan det röra sig om affricering, även om 

tidigare forskare som Kock och Pipping menar att diftongen i giera uppstått genom brytning 

åtminstone i vissa former av verbet, *gerwa > giar(w)a > fgut. giera (Gustavson 1940:249). 

Enligt Snædal (2002:202) menar Söderberg att affricering av konsonant, innebärande 

uppkomsten av en palatal inskottsvokal efter initialt g och k, är relativt vanligt i GL. Det 

vacklande skrivsättet, jfr exempelvis kierchu och kirchu i GS, skulle bero på ett vacklande 

uttal och palataliseringen har snarare varit en övergående tendens, som språket sedan har 

övergivit helt. I nygutniskan uttalas dessa ord alltid med velart g och k. Snædal bekräftar 

påståendet om ett vacklande uttal för verbet gera genom att visa på blandformer som gieara 

och geara, vilka tydligt visar på en osäkerhet hos ristarna (Snædal 2002:202). Formen siex är 

enligt Kock och Elof Hellquist analog med ordningstalet sjätte (Gustavson 1940:253, 

Hellquist 1922:707). 

 Gotiskan saknar brytning och i stället har germanskt kort e sammanfallit med kort i 

(Krause 1968:77), exempelvis got. ik, silba och hilpan, jfr iec, sielfr och hielp i GS. Detta 

gäller även i de fall där affricering förekommer i GS, exempelvis got. giban, jfr giefin i GS. 

 

Germ. *ē2 > ie 

Vid sidan av germ. *ē (< ie. *ē) uppstår i urgermanskan ett nytt ē med omstritt ursprung. 

Detta senare uppkomna långa e, vanligtvis betecknat ē2, har enligt Ramat m.fl. troligtvis 

uppstått efter samgermansk period då det saknas i gotiskan och i somliga anglosaxiska 

dialekter (Ramat 1993:418). Krause m.fl. menar å andra sidan att ē2 (< ie. *ei) förekommer i 

gotiskan, men att det har sammanfallit med ē
1, exempelvis got. her (Krause 1968:81). 

Vidareutvecklingen av ē2 varierar i de olika germanska språken. Den vanliga uppfattningen är 

att det kvarstår i fornvästnordiskan, exempelvis fvn. hér och lét (Pipping 1922:114), medan 

det i fornsvenskan vanligtvis övergår till æ¤, exempelvis fsv. hær och læt (Wessén 1965b:30). 

Bengt Hesselman har dock i en artikel från 1936 visat att ē2 i flera östnordiska dialekter har 

övergått till ja/jä genom diftongering (brytning). Hesselman, som utgått från orden här och 

är, har fått stöd från senare forskare, och det är numera allmänt vedertaget att detta är ett 

gammalt språkdrag som tillsammans med andra ljudövergångar, bland annat y > ju i ord som 

sjunga, ljung, omfattar större delen av Östersjöområdet med handelsstaden Hedeby som 

kärnområde (Widmark 2001:82–85). Utvecklingen kan beläggas i ett flertal runinskrifter från 



 30 

Uppland, Södermanland och Östergötland där digrafisk skrivning troligtvis markerar 

diftongering av ē2, exempelvis hiar , hier för hēr och iaËËËË, ias för eË/es (Lagman 1990:62–63). 

 RS visar inga säkra exempel på diftongering av ē
2. Formen is, som förekommer två gånger 

och som troligtvis är en presensform av veËa, är dunkel och svårtolkad. Wessén uppfattar den 

som es, och menar samtidigt att den går tillbaka på ett urn. *īË (Wessén 1958:55). Tänker man 

sig i stället den äldre formen is, presens av vesa (< germ. *wesan), i vilken s inte har övergått 

till Ë, skulle inte heller i ha övergått till e, eftersom detta endast sker framför Ë (Pipping 

1922:121). Det rör sig i sådant fall om en växelform med en i-vokal i rotstavelsen, jfr got. ist, 

ty. ist och eng. is (se avsnitt Växlingen e:i). Även om ia (brytning av kort e) på RS som regel 

markeras med en digraf, jfr exempelvis skialti  och iatun (se avsnitt Germ. *ĕ > ia/ie/io), bör 

en tolkning förutsättande monografisk skrivning för ia inte uteslutas. Ett svagt försvar för 

denna tolkning ger birnaËËËË som av Wessén tolkas som BiarnaË, i så fall med en i-runa 

markerande brytningsdiftongen ia (se avsnitt Germ. *ĕ > ia/ie/io). 

 I GS förekommer både hier och jer, ier (jämte ir , iru). Diftongering av ē2 har inte inträtt i 

preteritum av reduplikationsverben, exempelvis reþ, som uppträder i växelformer med en i-

vokal i rotstavelsen (se avsnitt Växlingen e:i). Formen hier är belagd två gånger i de 

gotländska runinskrifterna (G 203, G 343) och anses således ha uppträtt tidigt (Snædal 

2002:202). Presensformerna av vera uppträder i både diftongerade och icke-diftongerade 

former och understryker därigenom intrycket av osäkerhet angående diftongeringens 

uppkomst och ålder. Söderberg menar att både ir , iru och ier, ieru har uppkommit av er, eru. 

De förra genom övergången e > i, och de senare genom brytning av e till ie (Snædal 

2002:203). I samtliga fall förutsätter Söderberg en föregående utveckling som motsvarar den 

som har inträffat i de övriga nordiska språken där ĭ har övergått till e framför Ë och dessutom 

förlängts, jfr fvn. eru < iËu (Sjonhem II) (Pipping 1922:121). Pipping menar emellertid att 

övergången av ĭ till e inte har inträffat i forngutniskan, jfr exempelvis fgut. mir gentemot fvn. 

mér och fsv. mær (Pipping 1922:121), och menar att de brutna formerna i forngutniskan inte 

är belagda förrän på 1300-talet (Snædal 2002:204). 

 

Germ. *u > u vid väntat a-omljud 

A-omljudet verkar på kort i och kort u som övergår till ĕ respektive ŏ. Det förekommer i 

samtliga germanska språk, med undantag för gotiskan, och är vanligare ju längre västerut man 

kommer. Detta innebär att det är sällsynt i östgötskan och forngutniskan (Wessén 1965b:13–

14). 
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 RS visar inga säkra exempel på a-omljud av kort u, utan tycks ha bevarat den ursprungliga 

vokalen i samtliga ställningar: [n]umnaËËËË, flutna , kuta, hraiþkutum , burn[i] ËËËË, raþulfs, 

hraiþulfa ËËËË, rukulfs , kunmuntaËËËË, goldin och burin . Formerna [n]umnaËËËË, burn[i] ËËËË och 

burin  innehåller en avljudsvokal som följer ett germanskt avljudsschema på e – a – ē – u, jfr 

got. niman, nam, nemum, numans (Krause 1968:233). Vokalen tycks således inte ha övergått 

till o som i fornvästnordiskan, bera, bar, bárum, borinn etc. (Iversen 1955:141), dock 

förekommer numinn vid sidan om nominn (Iversen 1955:142). De båda orden kuta och  

-kutum  syftar med största sannolikhet på folkslaget ’goter’ (von Friesen 1920:108), och 

motsvarar således fgut. gutar, jfr gutar, gutum och Gutland i GS. Efterleden -ulf  som 

förekommer i personnamnen raþulfs, hraiþulfa ËËËË och rukulfs  utgörs av substantivet ulv som 

har bevarat den ursprungliga vokalen i samtliga nordiska språk, jfr fvn. ulfr och fsv. ulvẹr. 

Runföljden goldin, som är ristad med äldre runor, läses av Wessén som guldinn (jfr 2.1), 

vilket skulle innebära att den ursprungliga vokalen bevarats, jfr fvn. gull, fsv. gull, fht. golt 

och eng. gold. En annan möjlighet är att formen speglar övergången u > o genom a-omljud. 

 I GS förekommer som väntat former med den ursprungliga vokalen u: Gutland, gutar, 

gutum, cuna, fulc, fulki, lutaþu, þula, burg (jämte borg), lufaþi, lufat, hult, tull, buþi, bulla, 

Hulmgarþj och Kulasteþar, jfr kuta, hraiþkutum  och goąnaËËËË kvanaË på RS. I de 

fornvästnordiska motsvarigheterna har a-omljudet som regel inträffat, exempelvis kona, folk, 

þola, holt och toll. Övergången u > o förekommer emellertid i forngutniskt ormar, Ormica, 

bonda, bo och dotur. I de tre sista fallen rör det sig dock inte om omljud, utan andra 

ljudövergångar på grund av efterföljande konsonant eller vokal. Ett följande h öppnar och 

förlänger som regel ett kort u till ō, *duhter > *dōhter > fvn. dóttir, fgut. dotir (Iversen 

1955:36). På samma sätt övergår ett långt u till ō framför a, *būwa > *bū-a > *bōa > fsv. bō, 

fgut. bo (Pipping 1922:121). Det kan tänkas att a-omljud ligger bakom formerna ormar och 

Ormica, eftersom det i forngutniskan har verkat på kort u i r-förbindelse (Wessén 1965b:14). 

Denna regel är emellertid inte utan undantag och Gustavson menar att en föregående labial 

konsonant har verkat konserverande på u i orden burg, burst, furga och burt (även bort) 

(Gustavson 1940:123), jfr burg i GS. Angående personnamnet Ormica menar Snædal att det 

troligtvis rör sig om ett engelskt lån (Snædal 2002:82), vilket förklarar formen med o. 

 Gotiskan har bevarat den ursprungliga vokalen u i samtliga ställningar, exempelvis got. 

wulfs, gulþ, *fulk, och þulan, jfr -ulf  och goldin guldinn (jämte goldinn) på RS samt fulc och 

þula i GS. Det finns dock två undantag, u har nämligen övergått till [o] <aú> framför r + 

konsonant samt framför h, exempelvis got. baúrgs och daúhtar (Krause 1968:86–87), jfr burg 

och dotur i GS. I folknamnet ’gutar’ är formerna med u de ursprungliga, jfr gutani på 
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guldringen från Pietroasa (numera Pietroasele), medan de med o är latiniseringar med 

västgermanskt ursprung, jfr lat. Gothones och Gothi (Krause 1968:4–5). 

 

Germ. *u, *ō > y 

Den samnordiska vokalen y har uppstått genom omljud av u och vidareutveckling av 

diftongen iū. Dels genom i-omljud, exempelvis fyrir  < *furiË och kyn < *kunja, dels genom Ë-

omljud, exempelvis fvn. kýr < *kūË. Vokalen y har också uppstått som produkt av w-omljud 

av i, men har i östnordiskan ofta brutits till iu, jfr fvn. syngva och fsv. siunga (Wessén 

1965b:15–27). Säreget för forngutniskan är att y även kunnat uppstå genom i-omljud av ō, 

som i övriga nordiska språk övergår till ø¤ (Snædal 2002:198), jfr fgut. bry¤þr gentemot fvn. 

brœðr. 

 RS visar inga säkra exempel på i-omljud av kort u, utan har, om vi antar att u i inskriften 

står för [u], bevarat den ursprungliga vokalen i samtliga ställningar: umisum, fur , urþi , suniËËËË 

och hosli. I samtliga fall har ristaren använt sig av en u-runa, med undantag för hosli som är 

ristat med äldre runor men som av Wessén läses som husli husli. Både von Friesen och 

Wessén återger umisum och suniËËËË som ymissum respektive syniË med i-omljud. En stungen 

u-runa betecknar som regel [y] eller [ø] (Lagman 1990:79), men eftersom RS saknar 

stingningar är det tänkbart att u-runan har betecknat vokalerna [u], [o], [y] och [ø], jfr sunu 

sunu, suniËËËË syniË och bruþrum  brøðrum. 

 I GS förekommer flera exempel på omljud av u och ō: yr, syni, synnum, ofydum, fyda, 

drytninga, dydrum, bynahus och fylgia. Dessa är ett resultat av i-omljud med undantag för yr, 

som uppkommit genom Ë-omljud, jfr fvn. ór, fsv. ūr och got. us. Detta omljud har emellertid 

inte inträffat i ordet Faroyna. Pipping menar att det inte finns några fullt säkra regler för detta 

omljud (Pipping 1922:121). Säreget för forngutniskan är omljudet av ō > y¤, som motsvarar 

samnordiskt ø¤. I de forngutniska runinskrifterna betecknas vokalen i allmänhet med en 

stungen u-runa, men i somliga fall även utan stingning (Snædal 2002:198). Omljudsvokalen i 

verb och substantiveringar av typen fyda och ofydum har uppkommit genom i-omljud av ō 

vållat av kausativsuffixet -jan, jfr got. fōdjan. De båda orden drytningina och dydrum 

uppvisar omljud som drabbat ett ō som uppstått genom förlängning på grund av ett 

efterföljande h, jfr fvn. dœtr < urn. ðŏhtriË (Tune) (Pipping 1922:124). Formen med omljud i 

dativ plural, dydrum, är analog med den i nominativ plural (Iversen 1955:93). Formerna med 

omljud av kort u, syni, synnum och fylgia, motsvarar formerna i fastlandsnordiskan, jfr suniËËËË 

syniË på RS och fsv. fylgia. 
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 Gotiskan som återigen saknar omljud har bevarat den ursprungliga vokalen u i samtliga 

fall, exempelvis got. sunjus (pl.) och us, jfr suniËËËË syniË på RS samt syni och yr i GS. Ett kort 

u har i gotiskan liksom i nordiskan övergått till [o] <aú> framför h, exempelvis daúhtar 

(Krause 1968:87), jfr dotur i GS. 

 

Germ. *ai > ai 

Diftongen ai var ännu i början på 1000-talet sannolikt bevarad i Södermanland och Uppland 

(Wessén 1965b:31). Under samma period hade den emellertid enligt vad man allmänt antagit 

monoftongerats i Götaland, en trend som hade sitt ursprung i Danmark på 900-talet (Skautrup 

1968:130). 

 På RS förutsätts diftongen dock ännu vara bevarad. Den förekommer i ett flertal ord: 

faiki ąn, hraiþkutum , raiþ , hraiþmaraËËËË, tuaiËËËË tiki ËËËË, hraiþulfa ËËËË, hąislaËËËË, ainhuaËËËË och 

uaim. Av speciellt intresse är faiki ąn, som även återfinns i GS, jfr faigastan. Adjektivet ’feg’, 

fvn. feigr, betyder ursprungligen ’döende’, ’bestämd att dö’, men har på RS betydelsen ’död’ 

(von Friesen 1920:90). Wessén menar att ordvalet kan bero på alliterationen med faþi faþiËËËË, 

men antyder också att det även kan bero på eufemism för att undvika det mer ”vardagliga och 

sakliga” dauðr (Wessén 1958:29). På samma sätt används det i GS, faigastan oc fallastan 

’döende och på fall’. Förleden hraiþ- , som förekommer i flera ord är av dunkelt ursprung. 

Den vanligaste tolkningen är att detta epitet, som används på RS om folkslaget reidgoterna 

(hraiþkutum ) med betydelsen ’de berömda goterna’, syftar på östgoterna (von Friesen 

1920:108). Ordet hraiþmaraËËËË är enligt Wessén en ellips av en ursprunglig sammansättning 

*Hraiðgutnamarr, alltså ’reidgoternas hav’ (Wessén 1958:38). Detta hraiþ- får inte förväxlas 

med det följande raiþ , som är preteritum av verbet ríða eller ráða. Ortografiskt ligger det 

förra alternativet närmast till hands, men både Bugge och von Friesen menar att det även kan 

röra sig om verbet ráða som styr dativ medan ríða styr ackusativ, jfr dativformen strąntu. 

Dessutom finns en likhet med en strof i Ynglingatal, som börjar med orden Réd Óláfr 

(Wessén 1958:43). För analysen är det tvetydiga ordet intressant, eftersom det kan visa på en 

ortografisk oklarhet då réð ’rådde’ vanligtvis tecknas riþ  eller riaþ  (Friesen 1920:42), jfr riaþ 

med betydelsen ’tydde’ i GS. Skrivformen ai betecknar i så fall inte endast diftongen ai, utan 

även ett långt e- alternativt æ-ljud. RS visar inga exempel på monoftongering av ai, med 

undantag för verbet faþi i vilket diftongen har kontraherats och sedan förlängts framför ett 

följande h, jfr faihiðo (Einang) > *făχiðō > fvn. fáða ’jag målade’ (Pipping 1922:103). 

 I GS är diftongen ai som regel bevarad och förekommer i en rad olika ord: haiþin, stain 

kirchiu, braiþyxi, raiþschep, aiga, haita, waita, Graipr, Aistland, ai, aina, faigastan, haiman, 
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flairum och ainsamt. Diftongen har emellertid monoftongerats i samband med förkortning 

framför lång konsonant och konsonantgrupp i orden ann och helgi, helga, helguna. I fallet 

ann (m. nom.) beror övergången ai > a på förkortning framför geminata, jfr *braitt > bratt 

(Gustavson 1940:199). Diftongen är dock bevarad i aina (f. ack.) och i sammansättning som 

prefix, ainsamt, jfr ainhuaËËËË på RS. Den äldre formen ain förekommer dock i gotländska 

runinskrifter, exempelvis G 77 (jfr Snædal 2002:70). I fornvästnordiskan och fornsvenskan 

har diftongen ei förkortats till e framför lång konsonant eller konsonantgrupp, jfr helgi till 

heilagr (Iversen 1955:42). Förutsätter vi samma utveckling i forngutniskan skulle vi med 

andra ord vänta oss formen *halgi på samma sätt som i ann av *ainn. Noreen m.fl. menar 

emellertid att forngutniskt ai inte har bevarats från urnordisk tid, utan utvecklats ur 

samnordiskt æi av urn. ai. Således skulle utvecklingen se ut som följer: *hailgi > *hæilgi > 

fgut. helgi (Gustavson 1940:199). Söderberg har enligt Snædal (2002:199) en liknande åsikt 

och menar att man skulle kunna vänta sig ei som den allmänna formen i GL eftersom i-

omljudet, som orsakat övergången ai > ęi i fornnorskan, är helt genomfört även i 

forngutniskan. Han hävdar dock att skrivningen <ai> speglar det verkliga uttalet, eftersom 

diftongen ai följd av geminata förkortas till a och inte e. Den sporadiskt förekommande 

skrivningen <ei> skall sannolikt spegla samma uttal som <ai> med undantag för formerna 

tveir och tveim (Snædal 2002:199). Snædals källmaterial tyder på att diftongerna ai och ei har 

samexisterat, och att skrivningar med ei förekommer på runstenar som alla härstammar från 

norra Gotland. Skrivningen <ei> är också vanlig i hs B av GL/GS, som troligtvis härstammar 

från norra Gotland. Således skulle övergången ai > ei vara en regional variant, som senare har 

återgått till ai genom påverkan från områden där ai varit dominerande (Snædal 2002:199). 

 I gotiskan är diftongen ai bevarad i samtliga ställningar där den är bevarad i RS och GS, 

exempelvis got. aigan, jfr aiga i GS, men även i andra ställningar som inte förekommer 

varken på RS eller i GS. Detta gäller bland annat kasusböjningen hos ō-stammarna, 

exempelvis got. gibái (dat. sg.) (Krause 1968:81, 98), jfr strąntu (dat. sg.) på RS. Adjektivet 

’feg’ finns inte belagt i gotiskan, men Köbler rekonstruerar ett got. *faih- med betydelsen 

’fientlig’, ’ond’, jfr ie. * peiĝ- (Köbler 1989:121). 

 

Germ. *au > au 

Liksom ai var även diftongen au sannolikt bevarad i Södermanland och Uppland ännu i 

början på 1000-talet (Wessén 1965b:31). Under samma period hade den emellertid enligt vad 

man allmänt antagit monoftongerats i Götaland (Skautrup 1968:130). 
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 På RS förutsätts diftongen ännu bevarad och förekommer i orden ualraubaËËËË, ualraubu 

och auk. Ordet valrauf (f.), i vilket efterleden kan härledas till germ. * rauba- (Hellquist 

1922:656), förekommer inte fornvästnordiskan, som i stället har formen valrof där efterleden  

-rof troligtvis är en avljudsform. Dock finns ett substantiv rauf (f.) med betydelsen ’hål’, 

’öppning, jfr rof (n.) ’rov’, ’öppning’. Även ordningstalet þritaunta  ser ut att innehålla 

diftongen au, vilket vid en närmare analys dock visar sig inte stämma. Otto von Friesen menar 

att det går tillbaka på ett urn. *þri-tehun(de), och det skulle således vara bildat till ordet tio 

efter indoeuropeiskt mönster, jfr gr. triskaídeka. Genom brytning verkat av ett kvarstående u 

följt av en nasal och h-bortfall uppstår formen *þri-téāun(de) som senare övergår till  

*þri-tāun(de) på grund av betoningsförhållanden. Det rör sig således ursprungligen inte om 

diftongen au, utan om två vokalljud som på grund av h-bortfall kommit att stå intill varandra 

(von Friesen 1920:141–147), jfr got. fidwortaíhun. RS visar inga exempel på monoftongering 

av au. 

 I GS är diftongen au som regel bevarad och förekommer i en rad olika ord: draumbr, 

draum, baugum, hauga, caupamanna, caupmenn, lausn, laut, aucadis och nauþugir. 

Diftongen har däremot övergått till o i orden oc, jfr auk på RS, bort, borth och Leoncopungi. 

Övergången au > o i oc är dock samnordisk, jfr fvn. ok och fsv. ok, och har orsakats av 

trycksvaghet (Wessén 1965b:32). Detta gäller även för bort, som egentligen är en sidoform 

till brot som uppkommit av braut i trycksvag ställning (Iversen 1955:45), jfr no. burt (< brot 

< braut) (Aasen 1873:91). Efterleden -copungr i Leoncopungr ser ut att vara en latiniserad 

variant av fastlandssvenskans Liongcøpungær, jfr caupamanna och caupmenn i GS. 

 I gotiskan är diftongen au bevarad i samtliga ställningar där den är bevarad på RS och i 

GS, exempelvis got. rauþs, jfr fvn. rauðr, men även i andra ställningar som inte förekommer 

varken på RS eller i GS, exempelvis got. auso ’öra’, som på grund av Ë-omljud har övergått 

till oyra i forngutniskan, samt got. sunaus (gen. sg.), som i fornnordiskan motsvaras av sonar 

(Krause 1968:82, 97). Gotiskan har även bevarat diftongen i auk ’eftersom’, som motsvarar 

auk på RS. 

 

Germ. *au > oy 

Genom omljud av au har den samnordiska diftongen øy uppstått. Den har dock redan under 

förlitterär tid övergått till ø, stundom även o, på östnordiskt område och förekommer sålunda 

inte i fornsvenskan (Wessén 1965b:16). I forngutniskan motsvaras diftongen av oy och är 

tidigast belagd under tidig vikingatid i namnet austain Oystainn, jfr austain Øystæinn i 

runsvenskan (Snædal 2002:200). 
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 På RS förekommer inte diftongen øy vare sig med skrivformen oy, ay eller au. 

Personnamnet bi[a]rna ËËËË bör likväl nämnas, då det är oklart till sin tydning. Bugge läser 

airnaËËËË, men den första runan i namnet, som är skadad, uppfattas både av von Friesen och 

Wessén som en b-runa. Även om Bugges uppfattning om att airn  är en singularform till 

heinir (< *heiðnir) är osannolik (Friesen 1920:73), kvarstår frågan om ai skulle kunna 

markera øy. Lagman påpekar att personnamnförlederna Øy- och Æi- ibland är svåra att skilja 

på då det förekom sammanblandning mellan dem redan under runsvensk tid. Etymologiskt 

måste man i dessa fall skilja på fyra olika förleder: Øy- (< *auiªa) ’ö’, ’lycka’, Æi- (< *aiwa) 

’alltid’, Æi- < Æin- (< *aina) ’ensam’ och Æi- (< Øy- via delabialisering) (Lagman 1990:46). 

Bugges läsning airnaËËËË förutsätter att diftongen snarare är ai än øy. 

 I GS förekommer oy regelbundet som beteckning för omljud av au, och motsvarar således 

samnordiskt øy och fornvästnordiskt ey: droymdi, oy, (i) Faroyna, hoystu, hoygsta, hoyþi, til 

hoyrir, oysta, loysa, och oyrum, jfr fvn. dreymði, ey och leysa. Skrivningar med <ey> 

förekommer varken i GL eller GS, men regionalt i somliga runinskrifter, exempelvis eu ey 

och leysti leysti. Således kan övergången øy > ey, liksom ai > ei (se avsnitt Germ. *ai > ai), 

vara en regional variant, som under 1300-talet har övergått till oy genom påverkan från 

områden där oy varit dominerande (Snædal 2002:201). 

 I gotiskan förekommer inte diftongen øy, då ju gotiskan saknar omljud. Följaktligen finns 

den ursprungliga diftongen au bevarad överallt där den i fornnordiskan har övergått till øy 

(oy), exempelvis got. auso ’öra’, jfr lat. auris och oyrum i GS (Krause 1968:82). 

 

Germ. *eu > iau 

Den allmänna uppfattningen är att den germanska fallande diftongen eu övergår till den 

samnordiska stigande diftongen iū (Wessén 1965b:34). I fornvästnordiskan övergår diftongen 

vidare till jó framför dentaler, medan den kvarstår framför andra konsonanter bortsett från h 

och m, exempelvis fvn. ljós, bjóða, ljúga och sjúkr (Iversen 1955:39–40). I östnordiskan 

utvecklas diftongen senare till y¤ efter ett r eller l som föregås av konsonant, exempelvis bry¤ta, 

fry¤sa och kry¤pa (Wessén 1965b:34). 

 Pipping har en annan uppfattning och menar att den germanska diftongen eu har övergått 

till samnordiskt iau (iÄu) via mellanstadiet ĕau genom brytning av ĕ. Detta skulle vara 

grunden till den forngutniska triftongen iau (Pipping 1922:108). På RS förekommer en 

skrivning som skulle kunna återge denna triftong iau, nämligen [þ]iaurik ËËËË. Wessén 

kommenterar inte formen närmare, men menar att triftongen betecknar ett långt u-  
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(eller o-)ljud (Wessén 1958:43). Samma gäller von Friesen som enbart diskuterar huruvida 

skrivningen syftar på östgoternas kung Teoderik eller är en sammansättning med förleden 

þjóð-, jfr þiauþ i GS (von Friesen 1920:43–47). Ottar Grønvik diskuterar dock huruvida det 

kan röra sig om en sydskandinavisk diftongering av långt o eller en nordisk form för 

plattyskans *Thiadorik, *Thiadurik (Grønvik 2003:56). Enligt Pipping skulle namnet i stället 

vara ett exempel på en övergång eu till iau genom brytning (Pipping 1922:108). 

 Det kan vidare diskuteras hur man skall förhålla sig till orden fiakura , fiakurum  och 

iatun, jfr fiauratighi i GS. Enligt allmän uppfattning rör det sig om brytning av kort e, urn. 

* feΩur- > fvn. fiÄgur, fsv. fiughur (jfr Wessén 1965b:25, Pipping 1920:112), vilket innebär att 

fiauratighi inte kan återge en genuin triftong, utan i så fall en sekundär triftongering. 

Angående siulunti  är det oklart om det rör sig om den ursprungliga diftongen iu (< eu) eller 

en brytning av kort e. Den vanliga uppfattningen är att namnet syftar på Själland (Wessén 

1958:48) och att det alltså skulle röra sig om brytning, jfr den äldre formen Seland (Hellquist 

1922:721). Otto von Friesen fäster uppmärksamheten på att man i så fall skulle förvänta sig 

brytningsdiftongen ia och inte iu, jfr exempelvis iatun, och föreslår som nämnts att det rör sig 

om en nordisk (östgötsk) form av det anglosaxiska Sillende (von Friesen 1920:69–71). I så 

fall kan namnet tyda på den bevarade diftongen iu. 

 I GS förekommer triftongen iau i þiauþ, schiautas och biavþa motsvarande fornnordiskt 

iu/io, samt i fiauratighi och siau med brytning av kort e. I det senare fallet måste triftongen 

bero på hiatus (vokalmöte) i samband med konsonantbortfall och osynkoperad vokal som 

orsakat omljud, alltså ha uppstått enligt följande mönster: *feΩur- > *fiagur > fiaur och 

*sebun- > *siabu > siau, jfr fvn. sjau (jfr Hellquist 1922:718). Detta måste emellertid ha skett 

innan övergången ia > io, ie, jfr iorþar och iec (se avsnitt Germ. *ĕ > ia/ie/io). 

 I gotiskan har diftongen eu, liksom i fornnordiskan, övergått till iu, exempelvis got. þiuda 

(Krause 1968:82), jfr þiauþ i GS. Denna övergång gäller även andra klassens avljudsverb, 

exempelvis got. biudan, liugan och kiusan (Krause 1968:104, 231), jfr fsv. biuþa, liuga och 

kiusa, fvn. bjóða, ljúga och kjósa, men biavþa i GS. 

 

Stamvokaler 

Urnordiskan, som är det gemensamma språket i Norden före runsvensk period, är mycket 

ålderdomlig och har bevarat arkaismer som ursprungliga stamvokaler och ändelser hos 

substantiv, adjektiv och verb. Den har en äldre prägel än både gotiskan i CA och de 

västgermanska språken, och utgör således det äldsta språkmaterialet bevarat inom de 
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germanska språken. Under århundradena strax före vikingatiden börjar dock urnordiskan att 

hastigt förändra sig. En betydelsefull förändring är synkopen, som innebär att trycksvaga 

vokaler försvinner. Eftersom huvudtrycket i de germanska språken som regel ligger på 

stamstavelsen är det främst ändelserna som synkoperas. Synkope har inträtt i tre olika stadier, 

först av a, sedan av i och sist av u. Synkopen är ofta kombinerad med omljud verkat av de 

nämnda vokalerna (Wessén 1965b:7–13). 

 RS visar på tre fall där stamvokalen är bevarad: sunu (ack. sg.), sitiËËËË (3 pers. sg.) och 

karuËËËË, jfr fvn. sun, sitr och gÄrr . Trycksvaga stamvokaler har emellertid synkoperats i andra 

ställningar. Angående sunu är det en arkaism som förekommer på ett fåtal andra runinskrifter 

i Östergötland, Danmark och på Gotland (jfr Wessén 1958:31, Snædal 2002:190), och som 

kan ha valts framför den senare formen sun av stilistiska skäl. Det bör noteras att både sitiËËËË 

och karuËËËË ingår i inskriftens versifierade parti och att de också bidrar till strofens 

stavelsemässiga uppbyggnad. 

 GS har inte bevarat några trycksvaga stamvokaler och uppvisar således synkoperade 

former där de på RS är osynkoperade, exempelvis sun (ack. sg.). Formen sunu är dock belagd 

på runstenen G 310, vilket tyder på att synkope ännu inte inträffat på 800-talet i forngutniskan 

(Snædal 2002:190). Som regel förekommer former utan svarabhaktivokal hos substantiv och 

adjektiv i nominativ, exempelvis dagr, biscupr och crunaþr. Detta gäller dock inte alltid. 

Framförallt uppträder substantivet kung både som kunungr och kunungur. Starka verb 

uppträder utan svarabhaktivokal i presens singular i GS, exempelvis standr, cumbr och warþr. 

I två fall förekommer tvåstaviga former, haitir och raþir. Dessa bör emellertid uppfattas som 

novationer och har paralleller i fornvästnordiskan, jfr heitir vid sidan av heitr (Iversen 

1955:136, 153). 

 I gotiskan är trycksvaga stamvokaler synkoperade i somliga fall, exempelvis hos a- och i-

stammarna, men inte hos andra, exempelvis u-stammarna, jfr got. dags (nom. sg.), dag (ack. 

sg.), gasts (nom. sg.), gast (ack. sg.), sunus (nom. sg.) och sunu (ack. sg.) (Krause 1968:146–

172). De starka verben uppvisar endast osynkoperade former, biudiþ, baíriþ, haitiþ etc. 

(Krause 1968:252). 

 

Syntax 

Syntax, eller satslära, är den del av grammatiken vars främsta uppgift är att behandla olika 

meningar och deras förbindelser med varandra i en sammanhängande framställning (Wessén 

1965c:5). Syntaxen beskriver således inte enbart ordföljden, utan även satsens enskilda delar, 
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där huvudvikten vanligtvis läggs vid ordens böjning (Barðdal m.fl. 1997:347). Den historiska 

syntaxen beskriver de syntaktiska förändringarna under en viss tidsperiod (Wessén 1965c:6). 

 Utmärkande för de indoeuropeiska språken är bland annat det determinativa pronomenet 

ie. *so- (*sā, *tod), som senare på många håll kom att vidareutvecklas till en artikel, jfr gr. ho 

och got. sa, och som i germanskan sammanfaller med det demonstrativa pronomenet *hi- < 

ie. *kfli-, jfr eng. he och sv. han (Ramat 1993:427–428). I de allra äldsta nordiska källorna har 

detta demonstrativa pronomen formerna sa (saË), su, þat i nominativ singular, men dessa 

ersätts redan under tidig litterär tid av þæn, þe (þøn), þat, pl. þe (þer) (Wessén 1965b:117). 

Detta pronomen har en mycket varierad funktion i de nordiska fornspråken, vilket även 

kommer till uttryck i ordföljden. 

 På RS förekommer detta pronomen i två olika ställningar beroende av syntaktisk funktion. 

Finalt förekommer det i satserna stąnta runaËËËË þaËËËË, sakumukmini þat, sagwmogmeni [þ]ad, 

huariaËËËË ualraubaËËËË uaËËËËin tuaËËËË þaËËËË och uilin is þat, initialt i satserna þat sakum anart, þat 

sakum tualfta och þat sakum þritaunta. I final ställning fungerar det som ett demonstrativt 

pronomen med deiktisk funktion och har således ett större tryck än ett personligt pronomen 

(jfr Wessén 1965c:53). Pronomenet kongruerar även med sitt föregående substantiv och kan 

med en starkare deixis även uppfattas som ’denne’, jfr dagaËËËË þaËËËË runo faihido ’Dag målade 

dessa runor’ (Einang) (Wessén 1965c:57). I initial ställning kongruerar det demonstrativa 

pronomenet inte med något substantiv, utan står i samtliga fall ensamt i neutrum nominativ 

singular. Redan i de nordiska fornspråken hade denna form en rad olika funktioner utöver den 

av ett anaforiskt eller deiktiskt pronomen. På RS fungerar det determinativt och inleder en sats 

som efterföljs av en bisats som inleds med ett interrogativt eller indefinit (ursprungligen 

interrogativt) pronomen (jfr Wessén 1965c:61). 

 Den främsta skillnaden mellan RS och GS angående de demonstrativa pronomina är att 

þæn som tydligt utpekande pronomen i GS i regel har ersätts med þinna, þissi och þitta, som 

är bildade genom den förstärkande partikeln -si eller -a (Wessén 1965c:58). I GS står dessa 

pronomina i regel initialt eller framför det substantiv med vilket det kongruerar, exempelvis 

þissi þieluar hafþi ann sun, þinna draum segþi han firi hasþa och þissun þaira wiþratta. I 

somliga fall står det dock finalt eller efter det substantiv med vilket det kongruerar, 

exempelvis hann riaþ dravm þinna so och sculin ir brenna mik meþ kirciu þissi, vilket 

överensstämmer med RS, jfr stąnta runaËËËË þaËËËË, sakumukmini þat, sagwmogmeni [þ]ad och 

huariaËËËË ualraubaËËËË uaËËËËin tuaËËËË þaËËËË. De äldre formerna utan den förstärkande partikeln -si/-a 

används mycket sparsamt i GS, exempelvis maþr þan sum þieluar hit och En þann maþr 
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quam fyrsti eldi a land. Det oböjliga determinativa pronomenet þet står i likhet med RS endast 

i initial ställning, exempelvis þet gierþu þair eptir wantro sinnj och þet ier scattr guta so at 

suiarikis cunungr fiauratighi marcr silfs af þaim siextighi, jfr þat sakum [...] på RS. 

 Ett annat drag som är utmärkande för de äldre indoeuropeiska språken är genitiven, som 

inte bara hade en possessiv funktion, utan även användes vid sammansättning och attribut. 

Angående genitiv vid attribut menar germanisten Ramat att den vanligaste ordföljden i de 

äldre germanska språken är gen. + nom., exempelvis Hariwulfs stainaz (Rävsal) (Ramat 

1993:437). De flesta nordister menar dock att även om placeringen av genitivattribut tycks ha 

varit fri i de äldre nordiska språken, tenderar genitiven att vara efterställd nominativen, 

exempelvis Hann vaË sunn Auður (Sö 60). Framförställd genitiv är emellertid inte ovanligt, 

exempelvis HolmgæËs dottiË (U 617) (Wessén 1965c:103–104). 

 På RS brukas emellertid uteslutande framförställd genitiv: raþulfs [s]uniËËËË, rukulfs 

[s]uniËËËË, haruþs suniËËËË, bi[a]rna ËËËË suniËËËË och goąnaËËËË hosli, med undantag för två efterställda 

genitiver i strofen om Tjodrik samt en efterställd genitiv i samband med konjunktiv: stiliËËËË 

flutna , skati marika och histËËËË [...] kunaËËËË. Orsaken till den efterställda genitiven i strofen är 

önskan att åtstadkomma alliteration (st:st och sk:sk). I strofen förekommer även ett exempel 

med possessivt pronomen i vilket efterställd genitiv brukas, sitiËËËË nu karuËËËË ą kuta sinum. 

 Vid personnamn och substantiv visar GS samma tendens och framförställd genitiv brukas 

uteslutande: hafþa cuna, þors borg, suiarikis cunungr, petrs kirchiu (kan även ses som 

sammansättning, jfr sanctj petrs messu ’S:t Petersmässan’), helga olafs kennjdomi och 

biscups quemdar. Det motsatta gäller dock vid personliga samt possessiva pronomina: j barmj 

hennar, bonda sinum, synnum oc dydrum sinum, wantro sinnj, burnum synj minum, kirchiu 

hans och suer hans Lickair. En del framförställda genitivattribut förklaras av att de ingår i 

uttryck där gränsen mot sammansättning är flytande, exempelvis biscups stol, gøta þing 

(Wessén 1965c:104), jfr þors borg i GS. Såsom framgår av runinskrifterna tycks dock 

framförställd genitiv ha använts regelmässigt. Vidare menar Wessén att genitivattributets 

ställning är rätt växlande i lagarna, men att framförställning är övervägande i de yngre 

texterna (Wessén 1965c:105). 

 I en historisk syntaktisk analys undersöker man vanligtvis även verbets placering i satsen. 

Fornspråken hade ännu bevarat såväl kasusböjning för substantiv och adjektiv som kongruens 

för verb, och ordföljden var således relativ fri eftersom relationerna mellan orden främst 

uttrycktes genom ändelserna (Widmark 2001:43). Ett mål för en sådan syntaktisk analys är 

sålunda att försöka fastställa återkommande mönster som kan ge upplysningar om eventuella 

syntaktiska regler. Vad som inte tycks vara lika vanligt är att undersöka verbens tempus, som 
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är en viktig funktion vid förmedlingen av språkliga budskap. De nordiska fornspråken 

urskilde i huvudsak tre tidsförhållanden: nutid, dåtid och framtid (Widmark 2001:40). För att 

beskriva nutid användes presens, som dock även kunde användas om framtid. En annan 

möjlighet att beteckna framtid var att använda sig av en omskrivning med verbet skal eller 

mun samt infinitiv. För att beskriva dåtid användes normalt preteritum, som i fornnordiskan 

uttrycks genom avljud, en indoeuropeisk rest (de starka verben), och dentalpreteritum, en 

germansk novation (de svaga verben) (Wessén 1965c:124–127). 

 På RS används uteslutande presens och preteritum indikativ, med undantag av ett fåtal fall 

av konjunktiv. Otto von Friesen tänker sig även en imperativ av verbet þora ’våga’, ’töras’ i 

raden [s]akumukmini þur  (von Friesen 1920:86). Wessén tolkar emellertid þur  som 

gudanamnet Þorr (Wessén 1958:55). Texten på RS har två olika informationslager som är 

flätande in i varandra, där det ena är information levererat av ristaren eller förmedlaren, och 

det andra är historiska episoder i sagoform. I det första fallet används deskriptiva verb, som 

uteslutande står i presens, exempelvis stąnta runaËËËË þaËËËË, sakumukmini þat och þat sakum 

[...]. Detta är information som återges i realtid var gång inskriften läses. I det andra fallet 

används narrativa verb, som i regel står i preteritum, exempelvis uarin faþi  och raiþ 

[þ]iaurik ËËËË hin þurmuþi . De narrativa verben kan också konstrueras med presens, exempelvis 

sitiËËËË nu karuËËËË ą kuta sinum. I dessa fall kan det förklaras av att handlingen uppfattas som ett 

resultat av händelserna som uttrycks med preteritum (eller presens), jfr A uttrycker B => C, 

exempelvis þat sakum tualfta (A) huar histËËËË si kunaËËËË itu [u]itu ąki ąn (B) kunukaËËËË tuaiËËËË 

tiki ËËËË suaþ ą likia  (C). 

 GS visar samma tendens som RS gällande verbens tempus, även om motsvarande bruk av 

deskriptiva verb saknas. Detta beror på att texten inte har någon förmedlare som den på RS, 

utan i stället fungerar som en neutral krönika där läsaren får ta del av Gotlands historia och 

rådande politiska situation. Således förekommer uteslutande narrativa verb som främst 

används i preteritum, exempelvis þa war gutland so eluist, þair sciptu siþan gutlandi i þria 

þriþiunga, Mangir kunungar stridu agutland miþan haþit war och So gingu gutar sielfs 

wiliandi vndir suia kunung. Presens används i citat efter verb som suaraþi och segþi för att 

återge den exakta situationen, exempelvis Mik witin ir nu faigastan oc fallastan och wilin ir 

brenna þa sculin ir brenna mik meþ kirciu. Presens används emellertid som på RS även om 

realtid när det gäller händelser eller fakta som ännu är rådande, exempelvis aina oy wiþr 

aistland sum haitir dagaiþi, burg aina sum enn synis och sum nu standr acrgarna kirchia. 

Dessutom förekommer bildning av futurum med hjälp av hjälpverbet skula, exempelvis scal 

han schiautas til aldra manna samtalan och En siþan siau netr firi liþstemnu sculu laiþings 
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menn garlakir wara. Detta gäller främst kapitlen 5 och 6 i vilka futurum enligt lagtextmönster 

används om villkorliga påståenden. 

 

Verssyntax 

Både RS och GS innehåller partier skrivna på vers. Detta är inte något som utmärker enbart 

dessa två texter, utan versierad framställning har använts flitigt i både runinskrifter och senare 

fornnordisk litteratur. Vad som skall räknas som vers eller ej är föremål för diskussion. Frank 

Hübler menar att ett av de tidigaste exemplen är den urnordiska inskriften på Gallehushornet 

(DR 12 †U) från tidigt 400-tal, vilket i så fall skulle vara att betrakta som en allitererande 

långvers. Det äldsta fyndet med alliteration från Sverige är en brakteat från Tjurkö från 400-

talet (Hübler 1996:11–12). 

 Rundikten om Tjodrik på RS, som anses vara en av de ståtligaste inom nordisk 

rundiktning, består av en åttaradig strof i fornyrðislag, det episka versmått i vilket de flesta 

dikter i Eddan är skrivna (Jansson 1984:136). Strofen, som är skild från den övriga texten på 

stenens framsida, återges av Wessén (1958:25) som följer: 

 

Reð ÞioðrikË | hinn þurmoði, 

stilli Ë flutna, | strandu HraiðmaraË. 

SitiË nu garuË | a guta sinum, 

skialdi umb fatlaðË, | skati Mæringa. 

 

Märk alliterationen þ:þ, st:st, g:g och sk:sk. För att uppnå kriteriet för alliteration måste 

konsonantparet vid s-impura8 alliterera med samma konsonantpar och alltså inte bara s-ljudet 

(Hübler 1996:31). Märk väl att ristaren inte bara har följt reglerna för alliteration, utan även 

valt motsvarande följande konsonant vid s-impura som återfinns i föregående allitteration, þ:st 

(*sþ) och g:sk (*sg). Det framgår emellertid inte om detta är ett medvetet val av runristaren. 

 Versen i GS består av en sexradig strof och påminner således mycket om versmåttet 

ljóðaháttr, som är en variant av fornyrðislag. Strofen, som är infattad i löpande text med en 

prosarad mellan rad 3 och 4, brukas ställas upp på följande sätt (jfr Holmbäck & Wessén 

1943:302): 

 

 

                                                 
8 S-impura, eller pre-konsonantiskt s, innebär ett konsonantpar som inleds med ett s följt av en annan konsonant, 
sk, sp, st etc. 
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Alt ir baugum bundit. 

Boland al þitta warþa, 

oc faum þria syni aiga. 

Guti al Gutland aigha, 

Graipr al annar haita 

oc Gunfiaun þriþi. 

 

Av detta framgår det att allitterationen är b:b i den första delen av versen och g:g i den andra. 

Holmbäck och Wessén understryker att vi i den andra delen finner tre namn som samtliga 

allittererar med Gutland (Holmbäck & Wessén 1943:302). Förleden i Gutland samt 

personnamnet Guti innehåller för övrigt samma stam som guta i versen på RS. 

 Hübler menar att all runpoesi som förekommer i runinskrifter från vikingatiden har ett 

enhetligt mönster och innehåller en eller flera formler. Dessa kan delas in efter karaktär och 

funktion (Hübler 1996:39): 

 

• Grundformel, lāta + finit verb. 

• Individuellt tillägg, verb som uttrycker bedrift, exempelvis veËa eller fara, och/eller 

platsrelaterande information. 

• Önskeformel, konjunktiv med verbet munu eller skulu. 

• Ristningsformel, rīsta/haggva. 

• Kristlig förbön, Guð/Kristr + verb. 

 

Verserna på RS såväl som i GS är deskriptiva och innehåller information angående 

geografiska lokaliteter och enskilda personers bedrifter och uppfyller således kriterierna för 

individuellt tillägg. Någon övrig länk mellan dessa två strofer finns inte, men jag vill ändå 

peka på valet av ordstammen gut- som beskrivande, identifierande epitet i båda stroferna, 

vilket kan implicera stolthet över en etnisk identitet. 

 

 

5.2 Ljud- och formsystem 

 

Analysen av materialet visar på ett flertal likheter mellan RS och GS i avseende på ljud- och 

formsystem. Likheterna omfattar både gemensamma arkaismer och novationer som hänför sig 
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till fornnordiskans gemensamma ljudutvecklingar (omljud, brytning, synkope, etc.). 

Tolkningen av analysens resultat blir emellertid inte entydig, eftersom förhållandet mellan 

källmaterialets två olika tidsepoker med ett tidsgap på omkring 400 år inte medger närmare 

inblick i alla tänkbara ljudutvecklingar. Vad som ser ut att vara en arkaism kan i själva verket 

vara en novation. Det har även visat sig att uppfattningen om runornas ljudvärden i flera fall 

har uppfattats olika, vilket i analysen kan avspegla sig i tvekan och gissningar. 

 Gemensamt för RS och GS är avsaknaden av a-omljud av kort u. På RS används u-runan 

genomgående för gammalt kort u, med undantag för goldin i textpartiet med äldre runor, som 

däremot med yngre runor omskrivs till kultin . Det måste emellertid framhållas att u-runan i 

den yngre runraden används för både [u] och [o]. Även i GS förekommer <u> genomgående 

för gammalt kort u, med undantag för þors borg, ormar och Ormica, som kan ses i samband 

med en tendens till öppning av u framför r-förbindelse. Det är emellertid oklart om 

forngutniskan faktiskt saknar a-omljud av kort u eller om det i själva verket rör sig om en 

yngre övergång av o (av ŭ genom a-omljud) till u, som inte har verkat i samband med r-

förbindelse. Till stöd för det förra alternativet kan anföras att en liknande utveckling 

förekommer i gotiskan som helt saknar a-omljud, men där u likväl har övergått till o framför r 

+ konsonant. Ett stöd för det senare är att a-omljudet tycks ha verkat på kort e i exempelvis 

wereldi, som saknar växelform med i-vokal i rotstavelsen, samtidigt som övergången i > e 

inte kan förklaras av vokalharmoni9. Å andra sidan förekommer det inte något a-omljud av 

kort i i exempelvis niþar och niþan. 

 Huruvida i-omljudet är ett gemensamt drag för RS och GS är från en strängt teoretisk 

utgångspunkt oklart. Den yngre runraden saknar nämligen egna runtecken för 

omljudsvokalerna æ, y och ø, som före införandet av stingningar återgavs med en a-, i- eller 

u-runa. Detta gör en tolkning av runmaterialet vansklig och medger inte slutsatsen att de 

ursprungliga vokalerna a och u skulle ha undgått omljud. Normalt uppfattas aktuella ord som 

omljudsformer, exempelvis fti ËËËË æftiË, huariaËËËË hværiaË, marika  Mæringa, umisum ymissum 

och suniËËËË syniË, även om skriftbilden inte ger underlag för en sådan normalisering. Det bör 

likväl påpekas att runristaren genomgående har använt sig av en a-runa (ą-runa framför nasal) 

och i-runa för [a] respektive [i], och en i-runa för den nya vokalen æ i de två mindre osäkra 

beläggen [i]n  æn samt histËËËË hæstË. Vidare bör det nämnas att det även saknas grafiska belägg 

för i-omljud av diftongen au. Att trycksvaga stamvokaler dessutom är bevarade till en viss 

grad på RS stärker tanken om en arkaisk språkhamn i vilken i-omljudet måhända inte är helt 

                                                 
9 Vokalharmoni innebär en progressiv eller regressiv vokalassimilation, exempelvis fornsvenskt bæræ i stället 
för bæra och trönderskt vukku i stället för vekku ’vecka’. 
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genomfört. I GS tycks i-omljudet vara genomfört i fråga om de tryckstarka vokalerna a, i och 

u. Vokalväxlingarna a:e och e:i tycks vara gutniska novationer som inte är påverkade av i-

omljudet. Säreget för forngutniskan är emellertid i-omljudet av ō > y¤, som motsvarar 

samnordiskt ø¤. 

 Gemensamt för RS och GS är dessutom bevarandet av de två germanska diftongerna ai och 

au. På RS förekommer de regelbundet och återges konsekvent med diagraferna ai respektive 

au, med undantag för verbformen faþi som reflekterar monoftongering av ai i samband med 

ett följande h. En liknande utveckling återfinns i GS, som regelbundet har bevarat de två 

diftongerna med undantag framför geminata då ai förkortas till a. Undantag gäller även för de 

två orden oc och bort, i vilka en monoftongering av au har skett i samband med trycksvaghet. 

Diftongen oy, uppkommen genom omljud av au, finns emellertid enbart i GS.  

 Triftongen iau anses allmänt ha uppstått ur diftongen iū (< eu) och vara säregen för 

forngutniskan. Min analys av materialet visar att den i forngutniskan motsvarar den äldre 

diftongen eu samt att den har uppkommit genom hiatus i samband med brytning och 

konsonantbortfall enligt följande mönster: *feΩur- > *fiagur > fgut. fiaur. Triftongen tycks 

intressant nog även förekomma på RS. Personnamnet [þ]iaurik ËËËË har enligt Pipping troligtvis 

uppstått ur diftongen eu på samma sätt som i forngutniskan, alltså ytterst genom brytning av 

kort e i ett urn. *þeuðo- (Pipping 1922:108). Att skrivningen iau i detta fall skulle beteckna 

ett långt ju- (eller jo-)ljud (jfr Wessén 1958:43) anser jag vara osannolikt, dels för att både 

kort och långt u respektive o i övrigt återges med en u-runa och dels för att ju faktiskt återges 

med diagrafen iu i siulunti . Att triftongen saknas i þritaunta , som enligt samma mönster som 

för fiaur i GS skulle ge *þritiaunta , beror på förändrade betoningsförhållanden (jfr von 

Friesen 1920:146–147). 

 Avslutningsvis visar min analys av materialet att även brytning av kort e är ett gemensamt 

drag för RS och GS. På RS återspeglas detta fenomen regelbundet i och med att vokalismen i 

ställning framför ett trycksvagt a eller u i följande stavelse konsekvent återges med ia, med 

undantag för siulunti  vars etymologi dock är oklar. GS förefaller spegla samma utveckling, 

bortsett från att ia i samtliga fall, med undantag för iorþar, på grund av progressivt i-omljud 

har övergått till ie. Denna senare övergång anses emellertid vara en regional novation som så 

småningom fått spridning över hela ön, och är sålunda inte representativ för den tidigare 

forngutniskan. Senare uppkommen anses även brytningen av ē2 vara. Denna diftongering, 

som betraktats som ett sveamålsdrag (Widmark 2001), tycks saknas helt på RS men 

förekommer i orden hier och jer, ieru i GS. Att den saknas i preteritum av 
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reduplikationsverben samt att jer och ieru uppträder i sidoformerna ir  och iru tyder på att den 

långt ifrån varit fullständigt genomförd. De äldre formerna ir  och iru stämmer väl överens 

med formen is på RS, i vilken i troligtvis inte har övergått till e eftersom denna övergång i 

fastlandssvenskan enbart sker framför Ë. 

 

 

5.3 Syntax 

 

Analysens uppgift är inte att ställa upp källmaterialet i ett satsschema för att försöka utröna 

direkta likheter mellan de två olika texterna, utan i stället att försöka urskilja specifika 

syntaktiska detaljer som utmärker dem båda. Även om ordföljden i fornspråken var relativt 

fri, vilket resulterade i stor syntaktiskt variation som ibland även omfattade idiolektiska 

inslag, bottnar svårigheterna förknippade med en sådan analys framförallt i det minimala 

textmaterialet. Detta gäller främst RS, som trots sin unika längd och sitt varierande innehåll 

ger underlag för ytterst få syntaktiska iaktagelser av vikt. 

 Analysen avslöjar likväl vissa drag gemensamma för RS och GS. Detta gäller inte minst 

bruket av det för de indoeuropeiska språken utmärkande determinativa pronomenet *sa- (< ie. 

*so-), som i de germanska språken delvis sammanfaller med det demonstrativa pronomenet 

*hi- (< ie. *kfli-) och sålunda får en mycket varierande funktion och form. I källmaterialet 

uppträder detta pronomen enbart i sin senare form þa-, som med deiktisk funktion kongruerar 

med det ord till vilket det står som attribut. I denna funktion står pronomenet på RS 

uteslutande finalt, medan det i GS står både före och efter det substantiv med vilket det 

kongruerar. Detta vacklande skrivsätt i GS tolkar jag som ett resultat i samband med bruket av 

pronomenet med den förstärkande partikeln -si/-a, jfr nysvenskan som enbart använder detta 

pronomen i initial ställning. Som oböjligt determinativt pronomen står þat/þet uteslutande i 

initial ställning såväl på RS som i GS. 

 I likhet med vad som gäller för determinativa och demonstrativa pronomina var 

placeringen av genitivattribut relativt fri i fornspråken. Analysen av materialet visar ändå en 

slående likhet mellan RS och GS när det gäller placeringen av genitivattribut utifrån dess 

syntaktiska funktion. Framförställd genitiv används vid personnamn och substantiv och 

påminner således om sammansättning, medan efterställd genitiv används vid personliga samt 

possessiva pronomina, exempelvis raþulfs [s]uniËËËË på RS och þors borg samt kirchiu hans i 

GS. I det senare fallet beror ställningen troligtvis på attributets deiktiska funktion. På grund av 
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sitt tryck placeras det, i likhet med demonstrativa pronomina, finalt eller efter det substantiv 

med vilket det kongruerar. De två undantagen på RS beror sannolikt på alliterationen. 

 Även om innehållet på RS är av episk karaktär och GS kan liknas vid en krönika är de båda 

texterna skrivna i vad jag skulle vilja kalla en fornnordisk sagostil. Denna visar sig bland 

annat i verbens tempus samt bruket av vers. I båda fallen används främst preteritum för att 

förmedla viktiga händelser och fakta i berättarform. I de fall där omständigheterna fortfarande 

är rådande används emellertid presens. Denna berättarteknik indikerar att de båda texterna har 

haft samma typ av mottagare, samtidens människor i den geografiska närheten. Däremot 

skiljer sig författarna av de två texterna på så sätt att författaren till RS framstår som en 

upphöjd, speciell förmedlare, vilket framgår av bruket av första person presens av typen 

sagum ’jag säger’. GS har däremot en i detta avseende neutral prägel och framstår som ett 

verk av en eller flera anonyma författare. Även de två verserna uppvisar gemensamma drag 

både till form och innehåll. Versen på RS består av en åttaradig strof i fornyrðislag i vilken 

regelmässig alliteration förekommer. Versen i GS består av en sexradig strof som påminner 

mycket om versmåttet ljóðaháttr som är en variant av fornyrðislag. Även i denna vers 

förekommer regelmässig alliteration. Gemensamt är dessutom det generella innehållet som 

består av ett individuellt tillägg som har konstruerats med hjälp av platsrelaterande 

information. 
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6 Slutord 

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur texten i Gutasagan förhåller sig till den på 

runstenen vid Röks kyrka och att försöka utröna om, och i så fall i vilken mån, Gutasagan kan 

antas spegla samma språk som det som fanns i Östergötland på 800-talet. Av de aspekter som 

här kan aktualiseras har undersökningen fokuserat på syntax, ljudsystem och i viss mån 

formsystem. 

 Jag tolkar mitt material så att språket i Gutasagan delar flera gemensamma drag vad avser 

ljudsystemet med språket på runstenen vid Röks kyrka. Detta gäller främst avsaknaden av a-

omljudet, vilket innebär att gammalt kort i och u som regel är bevarade i de båda texterna. Jag 

bortser här från övergång av i > e respektive u > o vållade av andra ljudutvecklingar. Detta är 

ett drag som forngutniskan och, låt oss för enkelhetens skull säga fornöstgötskan i det stadium 

som återspeglas på Rökstenen, delar med gotiskan som skulle kunna betecknas som en goto-

östnordisk arkaism. 

 Vidare har språket i Gutasagan och på runstenen vid Röks kyrka bevarat de två germanska 

diftongerna ai och au, som i de flesta fastlandsmål monoftongerats eller övergått till ei och øy 

redan under vikingatiden. Även detta är ett drag som dessa två språkminnesmärken delar med 

gotiskan. Det faktum att den germanska diftongen eu övergått till triftongen iau kan vara en 

götisk-gutnisk novation som har uppstått i och med brytning av kort e. Triftongen tycks dock i 

gutniskan även uppkommit i samband med konsonantbortfall och representerar då en senare 

självständig utveckling. 

 Av materialredovisningen framgår att språket i Gutasagan även delar vissa syntaktiska 

drag med språket på runstenen vid Röks kyrka. Detta gäller främst placeringen av pronomina 

och genitivattribut. Det oböjliga determinativa pronomenet þat/þet står uteslutande i initial 

ställning både i Gutasagan och på runstenen vid Röks kyrka. I deiktisk funktion står 

pronominet som regel finalt eller efter det substantiv med vilket det kongruerar. På liknande 

sätt uppträder genitivattribut framförställt vid personnamn och substantiv, medan det står 

efterställt vid personliga samt possessiva pronomina. 

 Angående tempus av verb och bruket av alliteration följer båda texterna de principer som 

används generellt i fornnordisk sagoform, där den narrativa delen uttrycks med preteritum, 

medan beskrivningen av ännu rådande förhållanden sker med hjälp av presens. Allitteration 

förekommer enbart i versstrofernas tryckstarka ord och följer de regler som vanligtvis råder 

inom den fornnordiska diktningen. 
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 De problem (jfr 1.4) som den diakrona-komparativa metoden förknippas med gör sig 

påminda genom hela analysen. De två texterna står långt från varandra rent tidsmässigt och 

representerar ett mycket begränsat underlag. Det gäller särskilt RS. Sålunda kan i 

sammanhanget relevanta arkaismer i språket i Gutasagan endast urskiljas när de har direkta 

textmässiga motsvarigheter på runstenen vid Röks kyrka. Den största svårigheten vid försök 

till en precisare tolkning av materialet ligger dock i bruket av den yngre runraden på 

Rökstenen, eftersom ett flertal ljudvärden återges med samma runtecken. 
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Förkortningar 

 

Nedan följer en lista över de viktigare förkortningarna som förekommer i uppsatsen. 

 

ack.   ackusativ 

dat.   dativ 

DL   Dalalagen 

eng.   engelska 

f.    femininum 

fgut.   forngutniska 

fht.   fornhögtyska 

fsv.   fornsvenska 

fvn.   fornvästnordiska 

gen.   genitiv 

germ.   germanska 

got.   gotiska 

gr.    grekiska 

hs    handskrift 

ie.    indoeuropeiska 

isl.   isländska 

lat.   latin 

m.    maskulinum 

n.    neutrum 

no.   norska 

nom.   nominativ 

pers.   person 

pl.    plural 

SdmL  Södermannalagen 

sg.    singular 

sv.    svenska 

ty.    tyska 

UL   Upplandslagen 

urn.   urnordiska 
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