Rök-steinen – noen runologiske og
språklige overveielser

Av Michael P. Barnes
Denne artikkelen tar for seg runeformer, lønnrunesystemer, ortografi,
fonologi, ordvalg og formelbruk på Rök-steinen. På dette grunnlaget
argumenteres det for at innskriften er fra tidlig vikingtid, slik de fleste
har ment, men det diskuteres hvorvidt enkelte trekk som er blitt oppfattet som kronologisk bestemt ikke like gjerne kan være dialektmarkører.
Fremfor alt manes det til forsiktighet: argumenter og motargumenter
om såpass dunkle språklige forhold er sjelden av en slik karakter at de
fører til sikre konklusjoner.

1 Innledning
“Allt, eller nästan allt, ligger slutet i glömskans famn” (Jansson 1976: 37). Forfatteren sikter her til Rök-innskriftens innhold, noe han bestemmer som “av allt att döma
ett flertal anspelningar på nu försvunna hjältesånger och sägner”. Ikke alle har vært
enige i denne tolkningen. Grønvik for eksempel hevder at “en grav- eller minneinnskrift må handle om den døde eller angå ham på en eller annen måte” (1983: 104).
Med utgangspunkt i dette prinsippet kommer han til at det er den døde Væmo›r og
hans slekt som innskriften dreier seg om. Atter andre har ment at Rök-steinen først
og fremst skal leses som en oppfordring til å hevne Væmo›rs død. Nielsen (1969)
regner derimot med at innskriften består av en Odins- og en Torspåkallelse – og
dessuten at nesten hele teksten er formet som vers. Også andre helhetstolkninger har
sett dagens lys (f.eks. Pipping 1921). Når de forskjellige tolkningene slår hverandre
i hjel slik, er det nærliggende å konkludere med at vi ikke vet hva hensikten med å
reise steinen og hugge innskriften har vært. Og det er faktisk lite sannsynlig at vi en
dag vil få en åpenbaring – en ny tolkning som rydder vekk all tvil og fremstår som
den opplagte løsningen på problemet.
Heldigvis er vi ikke bare henvist til å stable stadig nye Gesamtdeutungen opp på
bunken. I motsetning til Sparlösa-steinen hvis fragmentariske tekst leses vidt forskjellig av ulike forskere (jfr. Page 1970), er det i det store og hele enighet om hva
som står på Rök-steinen. Om vi da tør ta denne enigheten som et tegn på at innMaal og Minne 2 (2007): 120–132
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skriften er riktig lest – og det spørsmålet lar jeg foreløpig stå åpent – så skulle vi ha
gode muligheter til å granske runeformer, ortografi og språk uavhengig av tekstens
budskap. Med andre ord: jeg tror det er mere å vinne på en runologisk og språklig
enn en mytologisk, historisk eller sosiologisk gjennomgang av innskriften. Det er
følgelig de språklige og runologiske sidene jeg kommer til å konsentrere meg om
her.
2 Runer og runeformer
Mesteparten av Rök-innskriften er skrevet med det som nå vanligvis kalles “kortkvistruner”, av og til “stuttruner”. Når man ser på enkelte former på steinen, kan
man lure på hvor dekkende disse betegnelsene er. Spesielt f og Q kan ha meget lange
bistaver, lengre enn de som er vanlige for de tilsvarende “langkvist”-runer. Men stort
sett er det så at den varianten av den yngre fuﬂarken som kalles for kortkvist- eller
stuttruner har enklere former.
I sin bok Stuttruner i vikingtidens innskrifter sorterer Ingrid Sanness Johnsen
kortkvistrunene i fire grupper (1968: 22–31). Som kriterium bruker hun form. Spesiell oppmerksomhet rettes mot ã, n, a og b. Disse fire runene kan opptre med følgende (ideal)former:
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Det kan rettes kritikk mot Sanness Johnsens inndeling, men det er ikke hensikten
her. Jeg vil bare konstatere at innskrifter som i likhet med Rök bruker A a og › b, for
det meste oppviser andre trekk som peker mot høy alder – dvs. tidlig vikingtid. Forekomsten av A a og › b kan imidlertid ikke i seg selv bevise at en innskrift er fra 800tallet eller tidligere.
Én runeform på Röksteinen, nemlig T (som opptrer tre ganger i innskriftens første linje), hører etter vanlig klassifisering snarere til langkvistrunene. Her er det verdt
å minne om at inndelingen i kort- og langkvistruner er et moderne påfunn: Det er et
skille runologer har innført for å gjøre det lettere å håndtere materialet. Det er ingen
grunn til å tro at vikingtidens runeristere har tenkt i slike baner, og det bør derfor
ikke overraske oss når vi finner forskjellige typer runer i én og samme innskrift. Slik
fordelingen av T og t er i Rök-innskriften, kunne man argumentere for at T hørte til
det innledende budskapet – markerte det som spesielt viktig, slik kanskje størrelsen
på runene i første linje også gjør. Men det er langt fra alltid noe klart skille når forskjellige runetyper blandes. I Dynna-innskriften (NIyR 68) f.eks. brukes a og æ, s og
C, og t og T om hverandre tilsynelatende uten mål og mening.
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Hvorvidt én og samme rune kunne brukes i det eldre runealfabetet til å betegne
siste lyd i ett ord og første lyd i neste er noe uklart. Antonsen (1975: 12–13) hevder
at det var forskjell her på konsonant- og vokalruner. Konsonantruner kunne brukes
på denne måten, vokalruner ikke. I den yngre fuﬂarken var det i hvert fall ingen slike
restriksjoner, og i Rök finner vi følgelig ikke bare uaRinumnaR (vaRin numnaR ‘ble
tatt’ – rad A 4; nummereringen og tolkningene følger Wessén 1958), raiﬂiaurikR
(rai› ﬁiaurikR ‘rådde ﬁiaurikR’ – B 9), men også ituituãkiãn (etu vettvãngi ãn ‘føde
på slagmarken’ (C 13).
Noen steder på steinen kan det være tvil om lesningen. Ytterst til høyre på C-siden
skyldes tvilen at overflaten er skadet. I slutten av rad C 23 – den øverste tverr-raden
på denne siden – har det vært diskutert hvorvidt vi har med en l l eller en skadet eller
ufullstendig u u å gjøre. Det står enl hnl, og så i umiddelbar fortsettelse i begynnelsen
av neste linje (C 24) muligens i i, om rammestreken regnes med, og deretter § R. I rad
C 23 er runene tydeligvis kryptiske, i den forstand at den tilsiktede runen er byttet ut
med det umiddelbart foregående tegnet i runerekken. enl skulle da leses ni§ niR, eller
niQ niﬂ om siste rune er u. I neste rad (C 24) ser det i hvert fall ut som sekvensen
trãkiuilinisﬂat – hva det nå betyr – er skrevet på vanlig måte, og følgelig er det mulig
at (i)§ også er det. Det gir niRi(i)R eller niﬂi(i)R. Så å si alle nyere forskere har lest
niﬂiiR eller niﬂiR, og tolket dette som ‘ætling’ eller ‘etterkommer’. Men notatene fra
siste gang Rök-steinen ble undersøkt og malt av Runverket (1985) slår uttrykkelig
fast om den siste runen i rad C 23: “Den linje som av vissa forskare uppfattats som
u-bistav är ej huggen”. Med andre ord: Leser vi det som står på steinen, har vi med
l l = § R å gjøre, ikke u u = Q ﬂ. De som fremdeles vil lese niﬂi(i)R må enten vise at
det står eller har stått u, eller regne med at risteren har skrevet feil. niRi(i)R er selvfølgelig mer problematisk enn niﬂi(i)R (forklaringen i Bugge 1910: 106 “niRiR kann
aus *ni›R entstanden sein, wie miR ... aus me›R” virker søkt), men det bør være et
ufravikelig videnskapelig prinsipp at man ikke lar tolkningen styre lesningen.
Ikke alle runene på Rök-steinen er av kortkvisttypen. I tillegg til den kryptiske
varianten som nettopp er nevnt – med utbytting av runer – slår Rök-risteren om seg
med diverse typer lønnruner. Vi finner blant annet det vanlige systemet hvor
fuﬂarken er delt inn i tre grupper på henholdsvis 6 (fuﬂãrk), 5 (hnias) og 5 (tbmlR)
runer og det tilsiktede tegnet angis gjennom sin plass i gruppen. Dette lønnrunesystemet manifesterer seg på forskjellige måter. F.eks.:
3/2 1/4 = ul (rad C 28)
2/3 = i (D 26)
og i samme rad $$$444 3/3 = ﬂ.
Det bør understrekes her at i den epigrafiske tradisjonen telles gruppene baklengs,
slik at gruppe 1 består av tblmR og gruppe 3 av fuﬂãrk.
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I ett parti bruker risteren også runer fra det eldre alfabetet. Istedenfor sAkü4
sakum f.eks. får vi C gW sAgwm (fig. 1) ‘jeg/vi sier’. Om alt dette er det en del
å bemerke.

Figur 1. sAgwm
Først alder: Vi vet ikke hvor gamle noen av disse lønnsystemene kan være, men det
er så å si utelukket at det er her på Rök-steinen samtlige opptrer for første gang. I et
par fuﬂark-innskrifter i det eldre alfabet – på Vadstena- og Grumpanbrakteatene
(KJ 2, 3) fra perioden 450–550 – er runene delt inn i tre grupper på åtte hver. Det er
imidlertid ikke funnet noen nordisk innskrift beviselig eldre enn Rök hvor runene
angis gjennom sin plass i gruppen. Derimot presenteres systemet i flere angelsaksiske håndskrifter, de eldste datert til 800-tallet. Det angelsaksiske Hacknesskorset (Page 1999: 83–6) ser også ut til å bruke dette lønnsystemet, men det har foreløpig ikke lyktes noen å tyde Hackness-runene – om det virkelig er lønnruner det
dreier seg om. Det er også ganske uvisst hvor gammel denne innskriften kan være.
Lønnsystemet som består i at man bytter ut de tilsiktede runene med andre etter
et fast system er heller ikke sikkert dokumentert før vikingtiden.
Det å bruke runer fra et annet runealfabet enn det gjengse har man rimeligvis
først funnet på etter at nye alfabeter overtok etter det opprinnelige. Som et videre
eksempel på dette fenomenet kan kanskje regnes de stavløse runene som opptrer
inniblant langkvistrunene i noen sene vikingtidsinnskrifter fra det østlige Sverige
(jfr. Peterson 1994: 241–3).
Når det gjelder lønnruner basert på inndelingen av fuﬂarken i grupper, oppviser
Rök-steinen et tilsynelatende unntak fra systemet med to grupper på fem og én
gruppe på seks runer. Blant de eldre runene nederst på C-siden (rad C 21) finner vi
et tegn som består av en hovedstav med tre eller fire kvister på venstre side og fire
på høyre. Av sammenhengen å dømme må den tilsiktede runen her være ﬂ, for vi har
tydeligvis med ordet ﬂat å gjøre i den stadig tilbakevendende formelen sakumukmini(ﬂat) – med omstridt betydning. Problemet er hvordan 3/4 eller 4/4 kan representere ﬂ. 3/4 ser ut til kreve at ikke bare gruppene, men også de enkelte runene telles baklengs, og det er så vidt jeg vet ikke dokumentert noe annet sted. 4/4 er bare
mulig om fuﬂarken er delt inn i fire grupper, hvorav den fjerde gruppen består av
hele seks runer som telles baklengs. Nå vet vi ikke hvor mange runer risteren regnet
med i det alfabetet med eldre runer han bruker her. Totalt forekommer det i dette
partiet av innskriften opp til 16 forskjellige symboler, avhengig av om man leser
rammelinjen i begynnelsen av ytterste venstre rad på side C (C 22) som i, og om man
oppfatter og som ulike runer. At fuﬂarken kunne deles inn i flere grupper enn
tre, er muligens Hackness-korset et indisium på. Der opptrer kvistruner med f.eks.
tallene 4/6 og 4/4. Da 3/9 også forekommer, har vi antagelig med den utvidede
angelsaksiske fuﬂarken å gjøre – om det virkelig er et lønnrunesystem vi møter her.
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Runica manuscripta leverer eksempler på at den yngre fuﬂarken kunne deles inn i
så mange som fem grupper, fire på tre runer og én på fire (Oxford Bodley 572: fol.
41 – 900- eller 1000-tallet? – avbildning og diskusjon i Barnes og Page 2006: 99,
103). Men det mangler epigrafiske eksempler på en slik inndeling, og det er mulig
at dette ikke er annet enn lærde spekulasjoner.
Til slutt bør det understrekes at selv om Rök-risteren tar i bruk runer fra et eldre
alfabet, så skjer dette innenfor rammen av den yngre fuﬂarken. Innskrifter i det eldre
alfabetet skjelner f.eks. mellom T /t/ og D [›] eller [d]. Rök-risteren derimot bruker
istedenfor T – jfr. (ﬂ)Ad for ﬂat ‘det’ og ıgoldii(i)gA ‘av Ingvaldingene’ for Inguldinga. Det er nettopp som lønnruner at de eldre formene er brukt, for å gjøre de tilsiktede runene vanskeligere å gjenkjenne. Imidlertid er selv ikke dette prinsippet
gjennomført. I partiet med eldre runer skrives ã » og n n som normalt. Tilsynelatende
langkvistformer som C s og y R forekommer også. Forklaringen kan muligens være
at slike former var med i den versjonen av det eldre alfabetet risteren kjente til. Nøyaktig hvordan det eldre alfabetet hans så ut, er umulig å si, for det inneholder en del
former som ikke opptrer andre steder, nemlig for /i/ og for /a/. Her synes jeg
Liestøls teori (1981: 257–61) om en forskyvning i rekkefølgen virker tiltalende. Den
forklarer ikke bare de to aktuelle formene (íss overtar *ja-ra-formen &, ár overtar
*perﬂu-formen p) men også hvordan y kom til å hete ýr og dermed kunne brukes
som betegnelse for /y/ i de vestnordiske områdene (m overtar navnet på den umiddelbart foregående runen i rekken: $ *iwaR). Det er videre mulig at Liestøl har rett
i at stavemåten og
n (fig. 2) støtter hypotesen om at ukmini skal forstås som
ungmænni ‘de unge mennene’. Hvorfor ellers bruke det som ser ut til å være den
gamle e-en når den kryptiske -en kunne erstatte yngre fuﬂark i? Men det kan også
hende at representerer et forsøk på å reparere en ristefeil – kanskje en mislykket
?

Figur 2.
Når vi så beveger oss over til ortografi, fonologi og andre språklige forhold, er det
så mye som kunne diskuteres at en begrensing må til. Det følgende kommer derfor
til å dreie seg hovedsakelig om to spørsmål: Rök-innskriftens alder og mulige dialektformer i teksten. Men andre språklige problemer vil også bli berørt.

3 Ortografi
Ortografisk har vi i Rök-innskriften med 16-tegns-fuﬂarken å gjøre med alle de
usikkerhetsmomenter dette medfører. Hadde risteren brukt det eldre alfabetet, hadde
vi muligens sluppet å spekulere på hva sekvensen sakumukmini sikter til. Var Rök
en middelalderinnskrift, hadde tumiRãn kanskje fremstått i en slik skikkelse at vi
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kunne avgjort om det gjengav do me›R hann ‘han døde blant [dem]’ eller dømiR ænn
‘dømmer fremdeles’ – eller noe helt annet.
Til tross for den yngre fuﬂarkens mangelfulle lydbetegnelse, er den i stand til å
formidle en del fonologiske forhold som er av interesse. Blant annet skjelnes det på
Rök-steinen ganske konsekvent mellom de oral- og nasalvokalene som kan betegnes
henholdsvis med runene A og ». Det er noen tilfeller hvor A er brukt der man kanskje
hadde ventet nasalvokal, f.eks. i navnet uamuﬂ (rad A 1), jfr. sãmãn ‘sammen’ (A
5), eller i stilling etter /n/, f.eks. runaR ‘runer’ (A 1). Men overalt der » forekommer,
er det grunn til å vente nasalvokal. Et mulig unntak utgjøres av det personnavnet
som ligger i flertallsformen hãislaR, men her er etymologien usikker. Nå er denne
fordelingen av a og ã ganske vanlig i vikingtidsinnskrifter, men det er verdt å merke
seg at ikke alle ristere utnyttet det potensialet de to a-runene utgjorde på helt samme
måte. På Istaby-steinen (KJ 98) – sannsynligvis fra 600-tallet en gang – brukes h for
/a/ (og muligens også [ã]) mens a ser ut til å betegne mer ubestemmelige verdier –
svarabhaktivokaler eller schwa. Men Rök hører altså til den tradisjonen som brukte
de to a-ene til å skjelne mellom orale og nasale vokaler.
De som har sammenlignet ortografien i middelalderhåndskrifter med den samtidige runeortografien har ikke kunnet unngå å merke at runeskriften er adskillig
mer ortofonisk. Ingen vet hvordan folk ble opplært til å skrive med runer, men det
er ingenting som tyder på at det eksisterte et etablert undervisningssystem. Under
slike omstendigheter har vel de fleste runelærlingene skaffet seg innsikt i hvordan
ord skulle eller kunne staves ved å spørre andre og prøve seg frem. En følge av
dette var at veien fra det talte til det skrevne ord var mer overlatt den enkeltes skjønn.
Uten at jeg vil påstå at runeristere drev med fonologisk analyse, sier det seg selv
at det de mente å høre må ha spilt en viss rolle for den skriftlige gjengivelsen.
Men dette gjelder ikke bare middelalderinnskrifter. Når vi på Rök-steinen leser:
numnaRtualraubu (numnaR at valraubu ‘tatt som krigsbytte’ – rad A 4), satintsiulunti (satin at Siolundi ‘satt på ?Sjólund’ – C 15), goldIndgoãnARhoslI (guldinn at
kvãnaR husli ‘betalt ved en hustrus offerhandling’ – C 22), kan vi ikke annet enn tro
at risteren gjengir preposisjonen at slik den ble uttalt i de aktuelle fonologiske omgivelsene. Det er videre tenkelig at den innledende n-en i nuarinfaﬂi (æn Varinn
fa›i ‘?men Varinn gjorde’ – A 2) ble uttalt [n] i sammenhengen, men det er kanskje
mer sannsynlig at rammelinjen utgjør i-en, da denne streken ellers ser ut til å fungere som hovedstav der dette i det hele tatt er mulig. Hvorvidt en slik uttale av at,
og muligens av æn, er å regne som allegrofenomen, skal jeg ikke gå nærmere inn på
her. Men det er verdt å notere seg at dette er en hypotese Schulte (under utgivelse)
nylig har brukt blant annet til å forklare en del forskjeller mellom Stentoften- og
Björketorp-innskriftene (KJ 96–7). Her vil jeg nøye meg med å slå fast at det tilsynelatende ortofoniske i gjengivelsen av preposisjonen at bør mane oss til å ta alvorlig lydbetegnelsen ellers i Rök-innskriften.
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4 Fonologi
Fonologisk er det flere trekk i Rök-steinens tekst som peker mot relativt høy alder.
Her må man imidlertid ta et nokså stort forbehold. Mens f.eks. sitiR ‘sitter’ (rad A
10) klart er en eldre form enn sitR, kan vi ikke vite noe om den absolutte alderen på
i-synkopen i dette ordet – ikke minst med tanke på at en bestemt lydutvikling neppe
skjer samtidig over et helt språkområde. Vi må med andre ord regne med dialekter,
slik at den eldre formen sitiR godt kan være ristet på Rök-steinen etter at den yngre
formen sitR var blitt vanlig andre steder.
Når det er sagt, er det relativt mange eldre former i Rök-innskriften – såpass
mange at den som vil påstå at den kan være fra 900-tallet eller senere vil måtte regne
med en reliktdialekt i den aktuelle delen av Östergötland. Grønvik har diskutert de
fonologiske (og også andre) tegn på alder i Rök-innskriften (1983: 134–40; 2003:
86–93). Det er derfor ingen grunn til å ta opp igjen alle detaljene her. Enten man er
enig eller uenig i Grønviks inndeling i klart adskilte “språktrinn”, kan det ikke være
tvil om at en innskrift som skjelner mellom [β] og [φ] i innlyd (ualraubaR ‘krigsbytter’ – rad A 3 – kontra -ulfaR i personbenevnelsen hraiﬂulfaR – C 18), og mellom
/r/ og /R / overalt (f.eks. huar ‘hvor’ – C 12 – kontra huaR ‘hvem’ – A 6 – jfr. også
fatlaﬂR ‘ombundet’ – B 11 – og histR ‘hest’ – C 12, med /R/ umiddelbart etter dental); en innskrift som bevarer trykklett /-I/ og /-U/ i ord som sitiR ‘sitter’ (A 10), sunu
‘sønn’ (A 2), karuR ‘klar’ (A 10), og /h/ foran /r/ i hraiﬂmaraR ‘Reidhavets’ (A 10),
hraiﬂulfaR (ovenfor) – en slik innskrift må stå på et eldre språktrinn enn de fleste
svenske minnesinnskrifter. Enkelte av disse språktrekkene gjenfinnes på de danske
Sölvesborg- (DR 356), Helnæs- (DR 190) og Flemløse-steinene (DR 192). De dateres i Danmarks runeindskrifter til tiden mellom 750/800 og 900 – men kan godt
være eldre, skal man dømme etter Ribe-hjerneskallen, med en innskrift som ser ut
til å stå på samme språklige trinn som steinene men er dendrokronologisk datert til
720-årene (Stoklund 1996).
Nå er det kanskje ikke sikkert at den trykklette /U/-en i sunu og karuR, og den
trykklette /I/-en i sitiR er et ugjendrivelig bevis på høy språklig alder. I sin bok Von
Ågedal bis Malt gjør Birkmann alt han kan for å frata disse og lignende eksempler
sin beviskraft i så måte. karuR og sitiR kan i følge ham ikke bevise noe om alder, da
de finnes i et vers “und wohl einen älteren Sprachzustand repräsentieren, was für die
Dichtersprache häufig anzutreffen ist” (1995: 179). Dette er selvfølgelig tenkelig,
men vi har egentlig få holdepunkter når det gjelder dateringen av ﬁiaurikR-strofen.
Grønvik mener at strofen beskriver Goterkongen ﬁjó›rekr’s rytterstatue i Aachen
(1983: 131), og at det derfor er rimelig å tro at den ble diktet etter 801, da statuen i
følge kildene ble flyttet fra Ravenna til Aachen. “Vi må regne med”, skriver Grønvik, at statuen “først ble kjent av nordboer etter at den kom dit”. Men her er det en
god del usikkerhetsmomenter. Vi vet faktisk ikke om statuen ble kjent i Östergötland, og om så var, når dette skjedde, og vi vet heller ikke om strofen beskriver
statuen. Skulle strofen tross alt være mye eldre enn steinen, slik Birkmann antyder,
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har vi ikke noen garanti for at den muntlige overleveringen ville skåne usynkoperte
trykklette vokaler – om de altså var blitt borte i talespråket. Til støtte for antagelsen
av at sitiR og karuR faktisk gjengir talespråket slik det var den gang Rök-steinen ble
til, har vi formen sunu i rad A 2. Denne vil Birkmann forklare som en (kanskje høytidelig) variant av sun (1995: 314). Han nevner også muligheten av at den trykklette
i-en i sitiR kan være en svarabhaktivokal, og trekker en parallel med uintur ‘vintre’
i C 16, mens u i karuR kunne være et forsøk på å betegne u-omlyden i rotstavelsen
(1995: 313). Alt dette er selvfølgelig mulig, og formen uintur ser virkelig ut til å
inneholde en svarabhaktivokal. Men én ting er at en svarabhakti opptrer mellom /t/
og /r/. Venter man en slik utvikling mellom /t/ og /R /? Dessuten forbauses man over
at den påståtte svarabhaktien ser ut til å ha samme kvalitet som den historiske vokalen som altså skal ha falt bort. Lignende innvendinger gjelder Schultes teori (1998;
2000) om at trykklett -a, -i, -u skal ha blitt til schwa allerede på 500-tallet. Om så
var, må man konstatere at våre runeristere har vist en utrolig evne til å gjengi schwa
med nettopp den vokalrunen som betegnet den tidligere usvekkede vokalen, jfr. personnavnet hAriwulafa (Istaby), bAriutiﬂ ‘bryter’ (Stentoften), ikke f.eks. *hArawulafi eller *bAriutuﬂ. Der en opplagt svarabhakti betegnes, skrives den så å si alltid
a eller A – som i fjerde stavelsen i hAriwulafa eller første i bAriutiﬂ.
Alt i alt tror jeg det er enklere å regne med at Rök oppviser usynkoperte vokaler
i visse trykklette endelser enn å operere med en poetisk form her, en høytidelig form
der, og med noen svarabhaktivokaler der hverken poesi eller høytid strekker til som
forklaring. Dermed står sunu, sitiR, karuR for meg fremdeles som tegn på høy alder.
5 Andre språklige forhold
Også andre språklige forhold enn akkurat fonologiske peker i retning av at Rök-steinen er eldre enn svenske runesteiner flest. Vi kan nevne uttrykket runaRﬂaR i rad A
1, hvor pronomenet ﬂaR ser ut til å sikte til runene på steinen, altså ‘disse runene’.
Det er ikke godt å si hvor gammelt det utvidede pronomenet sasi er – det opptrer
allerede på Flemløse 1 (kanskje fra omkring 800 eller noe tidligere – se ovenfor).
Men overgangsinnskriftene (Barnes 1998), og også enkelte i det yngre alfabetet som
ellers ser gamle ut, skjelner ikke mellom ‘det’ og ‘dette’, jfr. runARﬂAiAR ‘disse
runene’ (Istaby), ﬂAt ‘dette’ (Björketorp), kublﬂau ‘dette monumentet’ (Kälvesten,
jfr. Jansson 1976: 42–4).
Nå oppfatter Grønvik Röks runaRﬂaR som ‘de runer’, fordi han tar det umiddelbart følgende (i)n som relativpronomen, altså ‘de runer som’. Til støtte for en slik
tolkning anfører han for det første at bruk av pronomenet sá, sú, ﬂat i betydningen
‘denne’ ‘dette’ er “en utdøende type i nordisk språk” og for det annet at man under
antagelsen av at runaRﬂaR(i)n betyr ‘de runer som’ “får en velformet ljodahått-helming” (1983: 110–11). Jeg kan ikke se at disse argumentene veier spesielt tungt.
Hvorfor skulle ikke Rök-risteren bruke en gammel konstruksjon? Noen må jo være
den siste. Vi må også huske at Birkmann ville ha sunu i samme setning til å være en
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utdødd form, brukt fordi den ble oppfattet som høytidelig. Når det gjelder
ljó›aháttr-halvstrofen, så vet jeg ikke om jeg uten videre ville godta en ny tolkning
bare fordi den hjelper en moderne forsker med å få orden på det metriske. Det er
langt fra klart for meg at Rök-innskriften er versifisert – bortsett selvfølgelig fra
ﬁiaurikR-strofen som så opplagt er vers i sammenligning med resten av teksten. Den
engelske forskeren Gabriel Turville-Petre sier om ljó›aháttr (1976: xv) “it is the
most irregular of Norse measures” – så uregelmessig fristes man til å tro, at det ofte
kan være tvil om man har med vers eller prosa å gjøre. Jeg tar runaRﬂaR fremdeles
som ‘disse runene’ og regner det som et tegn på alder.
Også et tegn på alder er bruk av verbet fá i hva man ville anta var betydningen
‘lage’ ‘gjøre’ – uarinfaﬂi (rad A 2). Dette verbet opptrer i en slik sammenheng allerede på de eldste runesteinene (faihido KJ 60 Vetteland, KJ 63 Einang, fahido KJ 73
Rö). Og vi finner det igjen på minnesteiner som ellers ser ut til å være fra tidlig
vikingtid (f.eks. Helnæs- og Flemløse 1-steinene). I tillegg dukker fá›i ? ‘gjorde’
opp i Hälsingland i et par stavløse innskrifter (Malsta og Hälsingtuna, Peterson
1994: 224–6, 234–9), som av de fleste dateres til 1000- eller tidlig 1100-tall. I Hälsingland må denne bruken nok regnes for et dialektalt trekk – en gammel uttrykksmåte
som ellers er skiftet ut med andre, er blitt hengende igjen i et reliktområde. Man
kunne selvfølgelig spørre om ikke det samme gjelder Rök. Men her er det så mange
andre alderdommelige drag at skal vi bedømme faﬂi ‘gjorde’ som reliktfenomen,
tvinges vi til å postulere en hel dialekt som ikke hadde fulgt med tiden. Det er selvfølgelig mulig, men jeg kan ikke se noen grunn til å fremsette en slik påstand bortsett fra det alderdommelige språket på Rök-steinen (og Kälvesten for den saks
skyld) – og det forklares enklest ved å anta at innskriften er betraktelig eldre enn de
fleste svenske minnesteinene.
Enda et tegn på at Rök-steinen er gammel, er formelen: aftuamuﬂstãntarunaRﬂaR Aft Væmo› stãnda runaR ﬂaR ‘Etter Væmo›r står disse runene’ (rad A 1).
Det at den døde heller enn de levende fremheves i en minneinnskrift, er noe som
hører folkevandrings- og tidlig vikingtid til. I de aller fleste minneinnskriftene fra
sen vikingtid nevnes de levende først: NN ræisti/retti/sætti stæin ﬂennsi ... ‘NN
reiste/satte opp/plasserte denne steinen...’. Riktignok fortsetter Rök: (i)nuarinfaﬂifaﬂiRaftfaikiãnsunu æn Varinn fa›i fa›iR aft faigiãn sunu ‘men Varinn gjorde,
en far etter en død sønn’ (A 2), men formelen Aft NN standa runaR ﬂaR ‘Etter NN
står disse runene’ eller Aft NN stændR stæinn sasi ‘Etter NN står denne steinen’
møter oss ellers bare i noen få innskrifter som av andre grunner ser gamle ut (f.eks.
Flemløse 1, NIyR 209 Oddernes 1).
Konklusjonen er uunngåelig: Det er en mengde alderdommelige drag på Röksteinen. Den rimeligste forklaringen på dette er at innskriften er adskillig eldre enn
innskrifter flest forfattet i den yngre fuﬂarken.
Det er ikke dermed sagt at alt som er annerledes i Rök-innskriften er gammelt.
Man ville tro at formene fiaiikura og fiakurum ‘fire [akk. mask. og dat.]’ (radene
C 15–17) var analogiske (jfr. Stiles 1985: 100–103). Om dette er riktig, må de repre128
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sentere en annen utvikling enn den som gir oss gammelsvensk fiura, fiurum, gammelislandsk fjóra, fjórum. Med andre ord: Her har vi med dialektformer å gjøre.
Dette reiser naturlig nok spørsmålet: Hvor mange andre former på Rök-steinen
kan være lokale? I en artikkel fra 2003 (s. 59–60) har jeg foreslått følgende som
mulige kandidater: sakum ‘jeg/vi sier’ (A 3 et passim), personnavnet ﬂiaurikR (A
9), uaim (skrevet kryptisk finb) ‘til hvilken’ (C 23), uintur ‘vintre’ (C 16), ãnaiirt
‘annet’ (A 5–6), suaﬂ ‘som’ (A 4, C 13–14), miR ‘blant’ (A 7), tiiuaiRtikiRkunukaR
tvaiR tigiR kunungaR ‘tyve konger’ (C 14–15).
Nå behøver ikke alle disse formene være lokale utviklinger. Noen av dem kan i
likhet med de jeg nettopp har klassifisert som gamle, være tidligere fellesformer
som etterhvert gikk av bruk. ãnaiirt f.eks. må være en eldre form av annat, jfr. nom.
mask. annarr, med assimilasjon /-rt/ > /-t:/ og forenkling av /-t:/ i trykklett stavelse.
Men en uttale med /-rt/ har muligens hengt ved lenger i deler av Östergötland enn
andre steder. suaﬂ som relativpartikkel er også kjent fra vestnordisk diktning (Bugge
1910: 21–2), og grunnen til at formen forekommer på Rök-steinen kan være innskriftens alder. Verbformen sakum – hva enten det er 1. person entall eller flertall –
kunne være nedarvet fra germansk, mens gammelsvensk sighia lar seg forklare som
analogisk nydannelse. Men ﬂiaurikR, miR med tap av [›] foran henholdsvis /r/ og
/R/ – ﬂiaurikR dessuten med triftong – uaim med manglende /h-/ i framlyd, uintur
med det som ser ut som svarabhakti-/U/ – de kan ikke være levninger fra en tidligere
epoke, for de må ha oppstått på grunn av forandringer som ikke ligger så langt tilbake i tid. uaim kunne selvfølgelig være feilskrevet, spesielt med tanke på at hele
rad C 23 er kryptisk: k kunne være glemt i en tilsiktet sekvens kfinb. Mot dette kan
det anføres at den lange Rök-innskriften inneholder få opplagte feil ellers. Men om
uaim bygger på en dialektuttale, må man konstatere at tap av /h/ umiddelbart foran
[w] ikke viser seg igjen i Sverige før på 1600-tallet. tiiuaiRtikiRkunukaR med nominativ kunukaR istedenfor artens genitiv konunga er vel helst for en fri variant å
regne – skal man dømme etter forholdene i norrønt hvor begge konstruksjoner eksisterer side om side.
Skimter vi her dialektformer av forskjellige slag, må vi likevel understreke at en
mulig 800-talls dialekt i det vestlige Östergötland ikke har noe med det senere götamål å gjøre. Om de svenske dialektenes alder sier Pettersson kort og godt (1996:
182–3): “Med utgångspunkt från de dialekter som vi fortfarande kan urskilja i det
svenska samhället i dag måste man ... konstatera att de flesta av de stora dialektskillnaderna kan dateras till medeltiden.”
Det gjenstår en del språklige momenter som kan ha med alder eller dialekt å
gjøre, men som er såpass dunkle at det ikke er godt å si hvordan de skal oppfattes.
Det suaﬂ som opptrer to ganger (radene A 4, C 13–14) og som tolkes som relativpartikkel, ser ut til å være en sammentrukket form av sva at. Det uventede er at
utlydskonsonanten skrives ﬂ, ikke t. Det må bety at uttalen har vært [swa:›], da
spirant /b/ og klusil /t/ holdes strengt adskilt i vikingtidens runeskrift. Bugge påpeker (1910: 18): “Die Schreibung suaﬂ mit ﬂ hat in altisl. Handschriften Analogie”.
129

MICHAEL P. BARNES

Men som Björn ﬁórólfsson gjør oppmerksom på (1925: xxvii): “Breytingin t > › í
fornöfnum, smáor›um og endingum ger›ist á 13. öld”. I følge Haugen (1976: 280)
kan en lignende utvikling i fastlandsskandinavisk påvises på 1400-tallet. Rök-steinen ser med andre ord ut til å være langt forut for sin tid med suaﬂ – hvordan et slikt
faktum nå skal tolkes.
Triftongen i ﬂiaurikR (rad A 9) er av enkelte satt sammen med diftongen i raiﬂ
(A 9). Problemet med raiﬂ er at det gir bedre syntaks og bedre mening å ta det som
fortid av verbet rá›a ‘herske’ enn av verbet rí›a ‘ride’. Grønvik (1983: 116) antar
med støtte i moderne nedertysk at “i diftongerende dialekter vil lang e og o ofte
følge hverandre”. Og konklusjonen blir at “gammel /e/ og /o/ foran /›/ eller overhodet foran dental klusil og spirant, har hatt en allofon [æi] og [ƒu], som senere kan
være oppgitt igjen, men som i Rök-innskriftens grafemsystem eventuelt måtte noteres som <ai> og <au>.” Grønvik viser også til den ikke uvanlige skrivemåten ﬂiau›
for ﬂio› ‘folk’ i danske og svenske innskrifter. Hans forklaring er muligens riktig,
men det er kanskje verdt å understreke at vi vet forsvinnende lite om fortidsformene
til de redupliserende verb i nordisk før de plutselig opptrer i middelalderhåndskrifter. Noreen (1904: 449) tolker stavemåten <reﬂ> mot vanlig <ræﬂ> ‘rådde’ i svenske håndskrifter som tegn på monoftongering (< *ræiﬂ). Hvordan et eventuelt *ræiﬂ
har oppstått er ikke uten videre klart, men da rune- og middelaldersvensk kan oppvise et utall analogiske fortidsformer i visse andre redupliserende verb, er det ikke
utelukket at *ræiﬂ også kan være analogisk – omdannet etter de mange sterke verb
med historisk /ai/ i fortid entall.
Som antydet har setningen auktuiimiRãnubsakaR (radene A 7–8) voldt en del
hodebry. For noen betyr dette ‘og døde han blant [dem] på grunn av skyld’; Nielsen
derimot (1969: 28) forstår ordene slik: ‘og han dømmer i (dvs. afgør) stridigheder’;
andre oppfatter utsagnet som: ‘og [han] dømmer ennå i rettssaker’; mens Grønvik
(1983: 114) vil ha det til å bety: ‘og fremdeles samtales det, diskuteres det om hans
saker’.
Jeg må erklære meg enig med Grønvik (1983: 113) i at tolkningen av sekvensen
tuiimiR som do me›R ‘døde blant’ er lite overbevisende. Men jeg er ikke så sikker
som Grønvik på at pronomenet hann her må regnes som “overflødig”, for den det er
tale om presenteres for første gang som huaR ‘hvem’. Men med ‘døde blant’-tolkningen blir ordstillingen noe underlig: verb + prep./adv. + pronomensubjekt ‘og
døde blant [dem] han’. Heller ikke er jeg så overbevist som Grønvik om at “det er
lite sannsynlig at det er sagt to ganger at han døde”. At man først konstaterer når han
døde og hvor, så hvorfor han døde, virker ikke i seg selv urimelig. Men det er et problem med hann som Grønvik ikke nevner: alderen på dette personlige pronomenet i
nordiske språk. I følge Stroh-Wollin (1994: 122–30) er hann/hon en innovasjon som
sprer seg utover fra et sentrum i Uppland/Södermanland-regionen, helst på 900-tallet. Jeg tror ikke det finnes noen eksempler på disse pronomenene i runeinnskrifter
som ser ut til å være omtrent jevngamle med Rök. Dermed blir ‘og [han] dømmer
ennå i rettssaker’ for meg den mest plausible av de tolkningene som er lansert.
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Noen egentlig konklusjon er det vanskelig å trekke av disse spredte iakttagelser
om Rök-steinens runeformer og språk. Mitt mål har heller ikke vært å tolke innskriften på nytt eller slå fast at slik og slik må teksten som helhet eller det enkelte uttrykk
forstås. Snarere har jeg villet reise en del spørsmål og antyde forskjellige mulige
svar – pluss peke på vanskeligheter her og der og lufte motargumenter. Kort sagt: gi
leserne noe å tygge på.
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