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Den eldre fuþark
— produkt av germansk kleptokrasi?*
Resensjonsartikkel av Terje Spurkland
I januar 2006 forsvarte Svante Fischer sin avhandling Roman Imperialism and Runic
Literacy. The Westernization of Northern Europe (150-800 AD) for filosofie doktorsexamen i arkeologi ved universitetet I Uppsala.1 Temaet er forholdet mellom germanerne og romerriket og det forfatteren kaller ”vestliggjøringen” (the
westernization) av Nord-Europa i perioden 150-800. Denne vestliggjøringen kommer blant annet til uttrykk i oppkomsten av et eget germansk skriftsystem, runeskriften. Tesen er at en germansk skriftkultur oppstod som reaksjon på romersk
imperialisme, og han vil sannsynliggjøre denne tesen i lys av begrepet literacy.
Skriftkulturstudier er tverrfaglige i sitt vesen; likevel vil resultatet av slike studier langt på vei være betinget av den disiplinære forankring man har i den tverrvitenskapelige tilnærming. En historiker, sosialantropolog, filolog, arkeolog,
idéhistoriker vil neppe komme til samme resultat i sine tverrfaglige studier av en
gitt skriftkultur, uaktet de alle for anledningen erklærer seg som tverrfaglige og legger begrepet literacy (”skriftlighet”) til grunn for sin tilnærming.
Svante Fishers avhandling søker svar på ”when, why, and how Germanic people
in Northern Europe began to enter the process of becoming literate Westerners” (9).
Han synes å være seg bevisst rollen som arkeolog som studerer skriftkulturer. Han
presiserer sitt interdisiplinære ståsted og han påberoper seg en ”ny” og egenartet terminologi, som han redegjør grundig for. Og her er han ganske forbilledlig. Han utvikler et eget begrepsapparat, som han bygger sine analyser på. Han er metodisk
ganske konsekvent i bruken av dette begrepsapparatet, og han anvender sine termer
og begreper på en måte som gir eksplisitt uttrykk for hvordan det kan ha foregått da
germanerne utviklet den eldre fuþark. Det er imidlertid én term som unndrar seg
denne positive karakteristikken, og det er literacy.
*
Svante Fischer: Roman Imperialism and Runic Literacy. The Westernization of Northern Europe (150-800 AD). Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University [Aun 33], Uppsala 2005.
1
Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University [Aun 33], Uppsala
2005
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Begrepet literacy
Alternative teorimodeller og begrepsapparat kan av og til føre til nye spørsmål eller
at gamle spørsmål stilles på en ny måte og i en annen kontekst enn tidligere. Da vil
vi også kunne få andre svar. Literacy er blitt et høyfrekvent ord blant mange som i
dag befatter seg med skriftkultur, og mye av det som i dag kan karakteriseres som
literacy-forskning, har faktisk kastet nytt lys over ulike skriftkulturer, både i synkront og historisk perspektiv. Ordet har etter hvert fått såpass hevd at det fungerer
som et faneord; straks man nevner det, mener man å ha skrevet seg inn i en populær
forskningsmetodisk trend, uten at man nødvendigvis besitter den tiltrengte bagasje
som betinger betegnelsen literacy-forsker. Ordet har etter hvert fått samme funksjon
som andre populære fagtermer som diskurs, narrativ, dekonstrukjson og en mengde
termer med forstavelsen post-. Termen literacy opptrer nå i så mange sammenhenger
at det synes å referere til alt eller ingenting, det kan ofte virke innholdstomt.2
Jeg vil med dette slett ikke hevde at Svante Fischer smykker seg med termen literacy uten helt å vite hva han snakker om. Tvert i mot. Jeg mener imidlertid at når
man tar en ny term eller et nytt begrepsapparat i bruk, bør det gis et innhold, en betydning som kan kaste nytt lys over gamle spørsmål. Bytter man bare term for et
allerede velkjent begrep, er lite vunnet. Da sier man bare det samme som er sagt før
i en ny innpakning. Det er i en slik sammenheng vi særlig møter det jeg vil kalle
misbruk av begrepet literacy. Det finnes historikere, litteraturforskere, språkforskere,
filologer som sier ”literacy”, og når det er sagt fortsetter de i samme spor som tidligere, uten helt å ta inn over seg hva begrepet literacy innebærer i hele sin bredde når
det anvendes i studier av skriftkulturer.
Mange forskere legger ikke mer i denne termen enn det som omfatter lese- og
skrivekyndighet, og da er lite vunnet. Skal literacy fungere som et godt analytisk
redskap i studier av skriftkulturer, må det gis et annet og videre innhold en kun å referere til hvor mange som i en gitt situasjon kan lese og skrive. Dette gjelder i særlig grad når det er snakk om overgang (fra muntlig kultur) til skriftkultur, det som på
tysk kalles Verschriftlichung og som vi på norsk forsøksvis kan kalle literarisering.
Det er her Svante Fischer ikke helt innfrir de forventninger vi etter hvert får til ham
under lesningen av denne avhandlingen. Når han kommer frem til literacy-begrepet, gis det den snevre definisjonen lese og skrivekunnskap. I drøftingen av begrepet synes han hovedsakelig å være inspirert av forskere med en sosial-antropologisk
forståelse av begrepet, som er opptatt av å studere alfabetiseringsprosesser i skriftløse samfunn.
2

Se for øvrig Mundal 2005: ”Literacy – kva talar vi om?” og Leidulf Mjelv 2005: :
”Literacy – eit omgrep til bry eller eit brysamt omgrep?” .
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I sin definisjon av literacy støtter Fischer seg på M. Banniard Genèse cuturelle
de l’Europe (1989). Han understreker Banniard’s definisjon som ”la maitrise de la
communication ecrite” (26). Så føyer han til:
Literacy is a mnemonic system by which an individual can observe and/or
produce a certain grapheme, deduct its meaning and then relate it to other
graphemes. Meaning is ordered with mnemotechnical devices, preferably a
graphemic system with an acrophonic structure. (ibid)
Det går ikke klart frem om denne definisjonen bygger på Banniard eller om den er
utledet av Svante Fischer. Den kan under ingen omstendighet være en generell definisjon av literacy i betydningen lese- og skrivekyndighet, da den utelukkende
viser til alfabetskrift – grafemer. Det er også et spørsmål om man kan si at grafemer har betydning, ”meaning”. Det har i alle fall ikke betydning slik Saussure oppfattet begrepet. En <p> har vel ikke betydning ut over det å referere til fonemet /p/.
Et grafem har følgelig en referanse men ingen betydning. Henvisningen til det
mnemotekniske er også litt merkelig, særlig når det i tillegg knyttes opp mot en
”akrofonisk struktur”. Alle som kjenner til eldre fuþark, forbinder noe spesielt med
”mnemoteknisk” relatert til ”akrofonisk”.3 Men dette er ikke noe allmenngyldig for
skriftsystemer generelt, ei heller for alfabetisk skrift. Det latinske alfabetet er ikke
”mnemoteknisk akrofonisk” på linje med runealfabetet. Tvert i mot. Dette er ett av
flere viktige punkter hvor runealfabetet og det latinske alfabet er prinsippielt forskjellige. Fischer utdyper ikke denne definisjonen sin. Slik den står, forekommer
den svært ad hoc, tilpasset det objektet den skal anvendes for, den eldre fuþark. Fischer viser også til en annen som har skrevet om skriftkulturen i romerriket, det er
W. V. Harris: Ancient Literacy fra 1989. Boken gir en meget god oversikt over romernes bruk av skrift, hvem skrev hva til hvem. Hele fremstillingen bygger imidlertid på en definisjon av literacy som ikke går ut over lese- og skrivekyndighet.
Og det er denne tradisjonen Fischer skriver seg inn i med sin avhandling.

3
Hvert runetegn hadde et ”navn” som også var et vanlig ord i språket. Runen f het *fehu
”rikdom, fe”, m-runen het *mannaR, ”mann, menneske”. Det var ingen sammenheng mellom
ordets leksikalske betydning og dets funksjon som navn på en rune. Det som var avgjørende,
var at runen fikk et navn hvor fremlyden i navnet tilsvarte runens lydverdi. Dette blir kalt ”det
akrofoniske prinsipp”. Husket man hva runen het, så husket man også hvilken lydeverdi runen
hadde, akrofonien blir dermed et mnemoteknisk hjelpemiddel. Gr. mneme, ”hukommelse”,
mnemoteknisk, ”hjelp til å styrke hukommelsen”.
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Det man savner, er en definisjon av begrepet literacy på linje med slik det i de
siste 20-30 årene er blitt brukt i studier av skriftkulturen i europeisk middelalder.
Jeg tenker da på forskere som Michael Clanchy, Rosamond McKitteric, M.B. Parkes, Brian Stock, Joyce Coleman, navn man ikke kommer utenom når man skal studere skriftkulturen i europeisk middelalder i et literacy-perspektiv. Det disse
forskerne har til felles, er at de legger mer i literacy enn lese- og skrivekompetanse.
Termen referer også til anvendelse av skrift, hvordan (deler av) samfunnet baserer
seg på bruk av skrevne tekster, de sosiale implikasjoner bruk av skrift fører med seg.
Rosamond McKitteric understreker at literacy i ethvert samfunn ikke bare er et
spørsmål om hvem som kunne lese og skrive, ”but one of how their skills function,
and of the adjustments – mental, emotional, intellectual, physical and technological
– necessary to accomodate it”.4 Brian Stock tilføyde en forestilling om tekstualitet
til literacy-begrepet: Skrevne tekster må fungere innenfor en “textual community”,
som innebærer “a group of people who demonstrates a parallel use of texts, both to
structure the internal behaviour of the group’s members and to provide solidarity
against the outside world”.5 Stock innfører også et skille mellom lese- og skrivekunnskap og tekstualitet i det han understreker at det ene ikke betinger det andre.
Man kan forholde seg til tekster uten selv å kunne lese og skrive. Det betyr at både
analfabeter og lesekyndige kan handle på grunnlag av skrevne tekster. For Stock er
det et prinsipielt skille mellom det å skape og formidle en skriftlig tekst på den ene
side og resepsjonen på den annen. Resepsjon betinger ikke lese- og skrivekunnskap,
så lenge man har andre til å ”lese” teksten for seg. De fleste forskere i dag synes å
være enige om at skrevne tekster både i antikken og middelalderen vanligvis ble formidlet ved høytlesning, innenatlesning var ikke vanlig. I så fall har Stocks frikobling
mellom lese- og skrivekyndighet og tekstualitet mye for seg.
Når man så, ut fra et literacy-perspektiv, skal si noe om hvordan germanernes
møte med den romerske skriftkulturen i det første århundre e.Kr. resulterte i etableringen av den eldre fuþark, mister man en viktig dimensjon hvis man ikke legger
mer i literacy enn denne snevre oppfattelsen av begrepet. Etter mitt skjønn er det
forståelsen av den romerske skriftkulturen som en ”textual community” som inspirerte germanerne til å utvikle runeskriften.
Runeskriftens oppkomst
Fischer er av den oppfatning at runene oppstod som et motstykke til den romerske
skriftkulturen slik germanerne møtte den da de tjenestegjorde som leiesoldater i ro4
5

McKitteric 1990:5
Stock 1983:90
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merhæren. Den eldre fuþark oppstod som en reaksjon mot romersk imperialisme,
den ble ikke etablert for å fylle et praktisk behov. Det germanske samfunnet var ennå
ikke blitt sofistikert nok til at det skulle ha behov for skrift:
(…) the Germanic runic script was created in reaction to Latin literacy as practiced by the Roman military. The introduction of literacy to the Germanic civilization would thus seem to have been caused by Roman imperialism. This
means that it came from the outside. It was not something that was created in
relation to a domestic need. There never was an economic base in Germanic
society to support the ideological extravaganza that is literacy. (…) Germanic
affinities had reached a level of military professionalism that was close to that
of the Roman military. In this professionalism, there was a public display of
literacy. But this is where similarities end. (…) Germanic literacy was often
meant for public display and self-gratification. It was often related to politicomilitary structure. (…) The creation of a literate bureaucracy in Germania Libera was never an explicit Germanic aim nor was it ever a realistic option in the
face of the Roman Empire. (73)
Satt på spissen synes denne teorien å implisere at germanerne fant opp runeskriften
kun for å ergre romerne, for å markere distanse til romerne og det romerske imperium, for å markere sin egenart i forhold til den romerske kulturen. Ut over det hadde
de ikke praktisk behov for denne skriften.
Hvordan sannsynliggjør så Svante Fischer denne teorien? Det gjør han på den
ene side ved å kontekstualisere runeskriftens oppkomst, ved å vise hvordan forholdet mellom germanerne og romerriket artet seg fra yngre romertid, folkevandringstid, merovinger- og vendeltid. Han baserer seg her hovedsakelig på
arkeologisk materiale. Det blir i det hele tatt svært mye kontekstualisering i denne
avhandlingen, det er egentlig det den dreier seg om. Hvordan den germanske
”elite” i stadig større grad ble en del av det romerske imperium, og hvordan denne
eliten både innenfra og utenfra tok del i den utvikling som førte til romerrikets
fall. Det ble etablert germanske ”kongedømmer” i grenseområdene, som Fischer
gir fellesbetegnelsen kleptokrasier (“tyvstyre”). Dette er et nøkkelbegrep i hans
oppfatning av forholdet mellom germanerne og det romerske imperium. Begrepet
har sin bakgrunn i statsvitenskapen og forutsetter en imperialistisk makt og imperialistisk markedsøkonomi. Her brukes det i en mer generell betydning: et samfunn hvor den herskende klassen må stjele fra andre for å holde på makten – a
political society where the ruling class has to steal from others in order to perpetuate its rule. (98)
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Uten at det sies eksplisitt, synes det som om Fischer betrakter runeskriftens oppkomst som et utslag av den selvsamme kleptokrasien. Germanerne lærte å lese og
skrive latin hos romerne, og deltok som en integrert del i den litterære romerske administrasjonen. Det var således denne germanske eliten som “stjal” skriften fra romerne men gav den en egen utforming ut fra trang til selvhevdelse og behov for å
markere egen identitet:
Kleptocracy (…) is a socioeconomic structure that has an origin in the hegemonic ideology of an imperialist state. This ideology is expressed linguistically in a technolect adapted to fit a given situation. The technolect is
summarized in a doctrine, a simplified mode of behavior. The doctrine is then
passed on by means of education and imitation onto a dependent territory. It
gives rise to a different, but equally dependent ideology. Kleptocratic behavior is reproduced and passed on by means of a professional practice of an even
more crude and imitative nature. Kleptocrats have been taught and trained to
behave in a certain way, usually in an imperialist repressive state apparatus
dedicated to the exploitation of a distant geographic area. The kleptocratic
ideology (…) has it roots in the former hegemonic ideology. (121)
Slik jeg leser Fischer, anser han den eldre fuþark som et resultat av en slik ”kleptocratic behavior”.
Den andre måten Fischer sannsynliggjør teorien sin på er å sammenlikne med
land i Amerika, Asia og Afrika i vår moderne tid, hvor lokale skriftsystemer oppstod
som en reaksjon på kulturimperialisme fra en fremmed (koloni)makt. På denne måten
får han allminneliggjort, gjort universell, denne måten skriftsystemer kan oppstå på.
Det som er verdt å merke seg er at avhandlingen hovedsakelig dreier seg om
denne kontekstualiseringen, den er i det vesentlige en avhandling om forholdet
mellom germanerne og romerne i lys av arkeologisk materiale. Det er ikke desto
mindre nettopp denne kontekstualiseringen som først og fremt gjør avhandlingen
interessant, også fra et runologisk synspunkt. I diskusjonen om opphavet til runeskriften har det vært lagt liten vekt på at hvis det forholder seg slik, at det først og
fremst var det latinske alfabet som var inspiratoren da germanerne konsiperte den
eldre fuþark, må det ha skjedd i en sammenheng hvor de samme germanere var ”litterater” i den forstand at de kunne lese og skrive latin. De må ha vært sosialisert inn
i romersk literacy, enten man nå forstår begrepet på den ene eller andre måten, slik
at de ble i stand til å utforme et eget skriftsystem basert på de samme prinsipper som
det latinske alfabetet. De som utformet runeskriften, må også ha vært ”skolerte” i en
eller annen form ut over å være allment lese- og skriftkyndige i latin. Slik den eldre
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fuþark er overlevert oss, blant annet med sitt tilnærmelsesvis en-til-en forhold
mellom fonem og grafem, vitner den om en ganske avansert lingvistisk tenkning.
Svante Fischer har ved sin avhandling sannsynliggjort hvordan de kontekstuelle betingelser for en slik utvikling kan ha vært.
Enda viktigere i denne sammenheng er det at Fischer også har gitt oss svar på det
spørsmål som uvegerlig melder seg: Hvis det var slik at germanerne til de grader
ble sosialisert inn i den romerske skiftkulturen, hvorfor overtok de ikke like godt det
latinske alfabetet? Forskjellene mellom de germanske dialektene og italiske språk var
ikke større enn at det latinske alfabetet med små tilpasninger ville kunne være et
funksjonelt skriftsystem også for germanerne. Hvorfor ta bryderiet med å lage et
helt nytt alfabet? Svaret kan ligge i teorien om kleptokrasi. Den eldre fuþark er et resultat av germanernes behov for å markere distanse til romerriket og fremheve selvstendighet og egen identitet overfor romersk kultur(imperialsime).
Tekstuelle felleskap
Men, og her skilles våre veier, jeg tror ikke denne forklaringsmodellen er tilstrekkelig
hvis vi ikke i tillegg antar at germanerne må ha følt at de hadde behov for et skriftspråk. Jeg tviler sterkt på at noen i det hele tatt ville finne på å etablere et eget skriftsystem hvis det ikke fylte et behov ut over det å erte naboen! Noe av uenigheten
mellom Fischer og meg på dette punktet kan tilskrives våre tilsynelatende to ulike
forståelser av literacy-begrepet. Termer som ”Roman literacy” og ”Latin literacy” går
igjen i fremstillingen, uten nærmere presisering. Men slik literacy ble definert innledningsvis, kan ikke ”Roman litercy” og ”Latin literacy” innebære noe annet enn
at det ble lest og/eller skrevet latin. Fischer underkommuniserer, i beste fall, at de litterære germanerne også må ha vært vitne til skrift i bruk, de må ha vært deltakere i
det som ovenfor ble omtalt som textual communities, som vi på norsk kan oversette
til ”tekstuelle felleskap”. Da germanerne møtte den romerske skriftkulturen, ble de
ikke bare ”litterarisert” i den betydning at de lærte å lese og skrive; de ble også ”tekstualisert”. Det vil si at de lærte å forholde seg til omverdenen ved hjelp av skrevne
tekster.
Et godt eksempel på dette er Vindolanda, en romersk grensebefestning ved Hadrians mur i Nord-England. Arkeologene har der avdekket et tusentalls treplater beskrevet med blekk som må ha vært en del av romerhærens korrepondanse i tiden
90-120 e.Kr. Det var et stort innslag av germanere i Vindolanda, som også tok aktivt del i denne korrespondansen. Fischer er selv så vidt inne på Vindolanda, men han
trekker ikke den naturlige konklusjon av det han der observerer. Hvis germanerne
ikke var overbevist om at å kommunisere ved hjelp av skrevne tekster var en forbedring i forhold til å leve og fungere i et skriftløst samfunn, ville de heller ikke gått
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til det skritt å etablere en egen skrift. De må ha følt behov for å etablere tekstuelle
felleskap på hjemlig grunn.
Hvis det skulle forholde seg slik som Fischer mener, at runeskriften oppstod kun
som en manifestasjon av germansk selvstendighet og identitet vis à vis romerne, og
ikke for å møte et behov for samhandle ved hjelp av skrevne tekster, skulle man tro
at runeskriften nokså raskt ville dø ut etter som det romerske imperium begynte å forfalle og til slutt falt over ende på 400-tallet.
Fischer er inne på en slik tankegang når han en relativt sjelden gang konkret tar
for seg det overleverte runematerialet.6 Han synes å mene at allerede i 4. årh. begynte det å gå tilbake med runeskriften. Grunnen skal være at den germanske eliten
i større grad ble en del av den romerske litterære eliten, ”the fusion of Roman military elites with barbarian elite”:
The Germanic elite came to serve as a integral part of the literate Latin administration. This also explains why the runic script never really took off after
the great raids of the late 3rd century. (…) The acquisition of Latin literacy
seemed like a career opportunity by comparison to the runic script, at least as
long as the Roman empire was still in business. (97)
Det kan være litt usikkert hva man skal legge i uttrykket ”never really took off”,
men det var jo nettopp etter det tredje århundre at runesteinene begynte å dukke
opp. De eldste steinene, som Einangsteinen, antas å være fra siste halvpart av 300tallet. Og det er jo på disse steinene vi får innskrifter som i større grad er tekster.
De aller eldste runeinnskriftene består jo stort sett av enkeltord, ristet først og
fremst på våpenutstyr, så som navn på tilvirker eller eier, eventuelt påkallelse av
gode eller onde makter. På runesteinene blir tekstene litt mer omfattende. Vi får
syntagmer med subjekt, verbal , objekt, som på Kjøleviksteinen fra Rogaland: ek
hagustadaR hlaaiwido magu minino, ”Jeg Hagustald gravla sønnen min”. På
400-tallet tar det helt av, faktisk, med Tunesteinen, som gir oss en hel historie om
en lokal høvdings død (”brødtryggeren”), arveoppgjør og hvordan gravølet ble arrangert.

6

Det er egentlig lite om runer og runeinnskrifter i avhandlingen. Det kommer noen avsnitt innimellom, og det er ikke alltid lett å se helheten og en sammenheng. En skjønnsom opptelling viser at av avhandlingens 232 sider, er det i alle fall ikke mer enn ca. 55 sider som
omhandler konkret runologisk materiale i form av runeinnskrifter.
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Fischer hevder at runeskriften etter hvert kom til å få konkurranse fra latinskriftkulturen i den forstand at germanerne gikk over til å skrive latin, og at det er
sterke innslag av latin i de språk som kom skriftlig til uttrykk i runer:
In a fully kleptocratic setting, Early Runic was under fierce competition from
imported Latin, as evident from the finds at Gudme. The great wars of the mid
4th century had accentuated the demand for Latin literacy among the leading
Germanic kleptocrats. The ever dominant Latin provided them with a readily
Subject-Object-Verb structure. (68)
Spørsmålet her blir hvordan man skal forstå “fierce competiton”. Fischer behandler
forholdene i Gudme i et eget kapittel (113-15). Gudme ligger på østkysten av Fyn,
området omtales som et ”kleptocratic center”. Omfattende arkeologiske utgravninger
har avdekket funn fra perioden ca. 200-550. Blant funnene er hundrevis av gull- og
sølvmynter med latinske innskrifter. Man har også funnet en jernkniv med runeinnskrift og fire braketater med runer. Så kommer det:
It is often argued that a substantial part of all Early Runic bracteates were
manufactured in Gudme. This must have been a major distribution center for
runic bracteates. Recent bracteate finds in Sievern and on the Weser estuary
in Germany suggests a link between the rulers of Gudme and other hegemonic
primary affinities along the North Sea coast. (113)
Hvis disse hundretalls av mynter med latinsk tekst skal utgjøre den sterke konkurransen fra latinen, vil jeg påstå at Gudme må ha hevdet seg godt i denne konkurransen hvis det maktet å opprettholde sin status som distribusjonssenter for
runebrakteater.
Når det ellers gjelder latinens innflytelse på germansk språk ristet med runer, går
ikke Fischer i nærkontakt med runematerialet for å diskutere dette. Han sannhetsvitnet i denne sammenheng er Kurt Braunmüller og hans artikkel ”Zum Einfluss des
Lateinischen auf die ältesten Runeninschriften” fra 2004.7 Fischer underslår imidlertid at flere av de synspunkter Braunmüller forfekter når det gjelder påvirkning fra
latin på språket i de eldste runeinnskriftene, har fått kraftig motbør fra runologer
flest. En motbør målbåret av blant andre Michael Schulte.8
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Feilaktig oppført i litteraturlisten som Braunmüller 2003.
Schulte 2005
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For egen regning vil jeg i denne sammenheng tilføye at i etableringsfasen er det
naturlig at runeskriften på ulike måter kunne være påvirket av latin, hvis det er slik
vi antar at kilden til runeskriften er finne i latinskriften. På ett sted i utviklingen må
imidlertid runeskriften ha frigjort seg fra den latinske innflytelsen og begynt å leve
sitt eget liv. Dette passer jo også godt med den kleptokrasi-modellen Fischer legger
til grunn som forutsetning for den eldre fuþark.
Braunmüller synes å mene at det latinske innflytelsen vedvarer ut over i folkevandringstiden, at den gjør seg gjeldende i hele runematerialet i den eldre fuþark.
Han går så langt som å forklare syntaktiske særegenheter i språket i innskriften på
Eikelandspenna som utslag av at risteren kunne latin.9 Jeg finner det lite sannsynlig
at en person på Jæren rundt 550 skulle være latinkyndig i den grad at vedkommende
var påvirket av latinsk syntaks når har ristet runer på morsmålet sitt.
Oppsummering
Når det gjelder det runologiske og det diakront lingvistiske, så er det en del glipp i
denne fremstillingen. Det sies blant annet at verbet wurkian ”only occurs once in
the runic corpus” (64), til tross for at Fischer ellers viser til to innskrifter hvor nettopp dette verbet opptrer, Tunesteinen og Tjurköbrakteaten. I en diskusjon om ulike
verb som uttrykk for å skrive, anføres *wraitan som ”Early Runic” form av infinitiv ríta (65). Han sier også noe merkelig om overgangen fra eldre til yngre fuþark.
Han viser til synkopen og bortfall av /j/ og /w/ i fremlyd. ”As a result new graphemes were introduced while others disappear”. (63). Termen ”grafem” dukker opp
noen steder i avhandlingen, uten å bli definert. Det er nokså uproblematisk å hevde
at grafeminventaret ble redusert i og med overgangen til den yngre fuþark, men vi
trenger en spesiell definisjon av grafemet for å hevde at vi også fikk tilførsel av nye
grafemer i denne overgangen. Den grafiske realisasjon av en del grafemer endret
seg fra eldre til yngre fuþark, men vi fikk ikke nye grafemer. Ansur-runen og jararunen utviklet flere grafiske varianter, men disse grafiske endringene endret ikke
grafeminventaret.
Avhandlingen har sin styrke i den kontekstualiseringen som legges til grunn for
oppkomsten av runeskriften. Forfatteren har lest enormt, han er svært lærd og gir
alle som er interessert i å studere runer og runeinnskrifter i sosial og kulturell kontekst, ny innsikt, nye ideer og et godt grunnlag å arbeide videre med.

9

Braunmüller 2004:42
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