Marie Stoklund, Michael Lerche Nielsen, Bente Holmberg and
Gillian Fellows-Jensen (eds.):
Runes and their Secrets : Studies in runology. Copenhagen:
Museum Tusculanum Press, 2006. 461 sider. ISBN 87 635 0428 6.

Anmeldt av Karin Fjellhammer Seim

Til tross for hovedtittelen Runes and their Secrets er dette er ingen håndbok for den mystisk anlagte som ønsker å bli en av de innvidde, og den avslører ingen lokkende hemmeligheter om verken healing, livslykke eller spådomskunst ved hjelp av eksotiske skrifttegn. Derimot viser innholdslisten at disse “studies in runology” er en rekke artikler om
til dels svært spesialiserte emner innenfor det vitenskapsfeltet som kalles runologi, og
forfatterne er mer eller mindre velkjente navn fra annen seriøs litteratur om runer. I tråd
med boktittelspråket er de fleste artiklene på engelsk, men også et par er på tysk og én
enslig på svensk. Artiklene presenterer og drøfter først og fremst et sprikende mangfold
av problemer og mer eller mindre interessante spørsmål innenfor dette vitenskapsfeltet,
samt nye fakta og resultater av egne empiriske undersøkelser. Det er det runologien
beskjeftiger seg med, ikke med hemmeligheter. Det er derfor både misvisende og irriterende (men kanskje antatt salgsfremmende?) med en slik tittel.
Den siste artikkelen på innholdslisten er en “closing speech” fra en internasjonal
konferanse holdt seks år før boken kom ut. Først gjennom denne opplysningen og videre
gjennom forordet får vi endelig vite at disse artiklene er basert på foredrag på Fifth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, som ble holdt på Brandbjerg Højskole i nærheten av Jelling i august 2000.
Arrangører av konferansen var Marie Stoklund fra Nationalmuseet i København og
Gillian Fellows-Jensen og Michael Lerche Nielsen fra Institut for navneforskning ved
Københavns universitet. Av de 36 innleggene på det offisielle programmet trykkes 20 i
denne boken. I tillegg til de 20 bidragene er et innledende kveldsforedrag om Jellingmonumentene og avslutningstalen (“closing speech”) på symposiemiddagen med i
boken.
De to sistnevnte bidragene er av de aller mest lesverdige i boken, hver på sin måte.
Jelling-monumentene, som befinner seg bare noen få kilometer unna Brandbjerg Højskole, var samlingsstedet for konferansedeltakerne den første ettermiddagen. Kveldsforedraget er først og fremst en kyndig og velstrukturert presentasjon av forskingshistorien til dette UNESCO World Heritage-monumentet. Monumentene omfatter to enorme
hauger (den ene en gravhaug bygd over en eldre haug og den andre en tom (?) haug), to
rekker med store steiner (rester av en skipssetning?), en middelalderkirke og to runesteiner. Anne Pedersen står som forfatter av presentasjonen, og man skulle gjerne visst hvem
hun er, og hva hun representerer, men kvaliteten på artikkelen viser at dette er en person
som kjenner sitt emne. Hun er dessverre like “anonym” (bortsett fra at selve navnet er
oppgitt) for den uinnvidde leser som alle de andre bidragsyterne i boken er det. Her savMaal og Minne 2 (2009): 240–249
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nes både nasjonalitet, institusjonsmessig plassering og posisjon for samtlige forfattere
(bortsett fra Marie Stoklund). Rett nok er det mange kjente navn for den som er opplest
på samtidig faglitteratur, men en smule personalopplysninger hadde uansett vært nyttige
og gode å ha, ikke minst for dem som er i ferd med å lese seg opp.
I en helt annen sjanger enn det informative, innledende kveldsforedraget er avslutningstalen på symposiemiddagen. Den ble holdt av Raymond I. Page, som gir en rask og
vittig oppsummering av runesymposiehistorien, som han har deltatt i fra starten i Ann
Arbor, Michigan, i 1980, over Sigtuna i 1985, Grindaheim i 1990 og Göttingen i 1995.
Til tross for den festmiddagpregede innpakningen har bidraget også informasjonsverdi
som faghistorie, og forsvarer således sin plass blant de trykte proceedings, selv om oppramsingen av alle de navngitte kollegene underveis kanskje mest er til intern glede, siden
det også her bare er nakne navn.
Det var fire hovedtemaer på konferansen: “1) The runic artefacts with the older
runes; 2) Runic writing confronted with Latin literacy and Christianisation; 3) The problem of runic chronology and typology versus regional variation; 4) Runology and runic
research, methodology and new challenges at the turn of the millennium.”
Her skal temagruppene brukes som ordningsprinsipp, når jeg tar for meg de enkelte
artiklene. Artikkeltitlene gjengis slik de står i innholdsfortegnelsen (og som overskrifter), med et varierende system av store og små forbokstaver. Her har ingen redaktør vært
inne og regulert bruken av store forbokstaver i engelskspråklige titler, slik at enkelte titler har stor forbokstav i nesten hvert eneste ord, mens andre begrenser bruken til det første ordet og deretter bare i ord som uansett skal ha stor forbokstav i vanlig løpende tekst.
Gjenstander med eldre runer
De fire artiklene i temagruppen om gjenstander med eldre runer spenner fra presentasjon av en enkeltinnskrift over en undersøkelse av lydverdien av to sjeldne runetegn til
to bidrag til historisk lingvistikk.
Innskriften fra Wremen i Niedersachsen presenteres av ikke mindre enn fire forfattere (“Zur Runeninschrift auf dem Schemel von Wremen”). Matthias Schön tar seg av
det arkeologiske (rikt utstyrt båtgrav fra 400-tallet, med blant annet en prektig stol og en
skammel). På undersiden av skammelen er det en framstilling av en hund som angriper
en hjort, og på en smalside står en runeinnskrift pent plassert. Innskriften går fra høyre
mot venstre. Tregjenstandene og runeinnskriften er avbildet, og innskriften er tydelig å
lese på foto. Fotoet av runene er svært nyttig, for ingen av forfatterne gir leseren en samlet translitterering av runene, som kan gjengis slik (snudd i rett leseretning): ksamella
lguskaﬂi. Klaus Düwel tolker det første ordet som det eldste kjente belegget på germansk område av et latinsk lånord skamella “skammel”, mens Rolf Heine orienterer kort
om det latinske ordet. Den andre delen av innskriften forsøkes tolket av Edith Marold,
som helst vil lese et sammensatt ord med betydning “hjorteskading”, dvs. “hjortejakt”.
Tolkningen er fristende, men språklig er den vel mer enn tvilsom. Marold gjør oppmerksom på at den translittereringen hun opererer med, alguskaﬂi, først framkommer ved å
gjenbruke den siste a-runen fra ordet foran. Det kan kanskje passere, selv om slik dobbeltbruk neppe er særlig vanlig når det er tydelig mellomrom mellom ordene, og det er
spesielt påfallende når det første ordet har dobbeltskriving av konsonant. Verre er det,
etter det jeg kan forstå, å få algu- til å bli et formelt akseptabelt substantiv, og dernest at
det skulle kunne ha noe med “hjort” heller enn med “elg” å gjøre. Til sist i artikkelen
kommer Düwel tilbake med et tillegg om blant annet to andre tolkninger som er trykt
etter at foredraget ble holdt. Ingen av dem overbeviser verken Düwel eller denne anmelderen.
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Gaby Waxenberger (“The yew-rune and the runes H, g, J and i in the Old English
Corpus (Epigraphical material)”) presenterer på en velstrukturert og oversiktlig måte en
svært grundig undersøkelse av hvilken lydverdi “yew”-runen 4, $ og “stjernerunen” J
kan ha hatt i det gammelengelske runekorpuset. De ytterst få innskriftene det gjelder,
presenteres med kart og i ryddige tabelloversikter, med translitterering og datering.
Annen litteratur om emnet refereres i rikelig monn. Forfatteren har til sammenlikning
også undersøkt skrivemåter i det gammelengelske tekstkorpuset med latinske bokstaver,
og dessuten alternative måter å betegne relevante lydforbindelser på i det gammelengelske runekorpuset. At “yew”-runen oppviser både vokal- og konsonantverdi, er vel ingen
overraskelse, men forfatteren greier på en forbilledlig måte å formidle “the complexity
of the situation”.
Hans Frede Nielsens målsetting (“The Early Runic Inscriptions and Germanic Historical Linguistics”) er å vise hvordan runeinnskriftene fra ca. 200 til ca. 500 kan kaste
lys over språkhistorien og bidra til å bestemme statusen til dette språket, som han vil
kalle “Early Runic”, innenfor den germanske språkfamilien. Nielsen publiserte en større
monografi om dette emnet samme år som runekonferansen ble holdt (The Early Runic
Language of Scandinavia. Studies in Germanic Dialect Geography), og han viser til den
i den trykte artikkelen. Etter Nielsens mening kan “Early Runic” betraktes som den
direkte forløperen for norrønt, men det vil være feil å kalle det tidlige runespråket et
nordgermansk språk, fordi det generelt sett står nærmere urgermansk enn det står norrønt. Konsonantsystemet i det tidlige runespråket er identisk med det som er rekonstruert for urgermansk, og som konsonantsystemet i alle de tidlige germanske dialektene
(inkludert gotisk) kan avledes fra. De aksentuerte vokalene representerer derimot bare
subsystemet på det nordvestgermanske stadiet, det samme gjelder leddstillingen, mens
subsystemet av uaksentuerte vokaler kan betraktes som forløperen til kun det som er
belagt i norrønt (nordgermansk).
Terje Spurkland (“From Tune to Eggja – the ontology of language change”) behandler overgangen fra urnordisk til norrønt og spørsmålet om hvor stor avstanden mellom
de to språkstegene “egentlig” er, sett fra en annen og snevrere synsvinkel enn Nielsen
anlegger. Spurkland begrenser seg til sider ved vokalismen og viktige endringer som
omlyd og synkope. Han framhever skillet mellom fonetisk og fonemisk omlyd, og utfordrer den gjengse oppfatningen at omlydsvokalene fonemiseres først når synkopen inntreffer. Spurkland slutter seg til Michael Schulte og hans kritikk av denne “synkopesentrismen”. Dersom det var synkopen alene som forårsaket fonemiseringen, skulle en
vente at assimilasjonsprosessen (den fonetiske omlyden) reverserte når betingelsen for
den falt bort. Når det ikke skjer, tyder det på at omlyds-allofonen må ha fått en slags uavhengig status før synkopen, slik at kvaliteten holder seg. Spurkland anser Schultes forslag om en gradvis svekkelse av de trykklette vokalene som et skritt i riktig retning mot
en bedre forklaring. Ottar Grønvik kritiseres for å betrakte all språklig variasjon i de
eldre runeinnskriftene som diakron variasjon og for å overse muligheten for at det kan
finnes synkron variasjon, som Spurkland (sammen med mange andre) anser som en
egenskap ved alt talt språk, inklusive urnordisk. “Fonetisk omlyd” kan ikke bare oppfattes som et diakront, men som et synkront fenomen, det vil si som allofoner i komplementær distribusjon. Med en ortografi som har bare ett grafem for alle allofoner av et
fonem, vil ikke slik synkron variasjon vises i skrift. Etter Spurklands mening kan den
fonetiske omlyden ha vært en del av det tidlige urnordiske synkrone språksystemet, og
dermed er kanskje ikke avstanden mellom talt urnordisk og talt norrønt så stor som de
eldre runeinnskriftene (som Tune-innskriften) gir inntrykk av. At avstanden mellom de
to språkstegene skal være liten, er en noe overraskende konklusjon sett i lys av Nielsens
sammenliknende systemstudier. Han konkluderte som nevnt med at det tidlige runesprå-
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ket står nærmere urgermansk enn norrønt. Hvor uenige Nielsen og Spurkland egentlig
er, er vanskelig å si, siden Spurkland helst vurderer uttalen av aksentuerte vokaler, mens
Nielsen tar for seg hele språkstrukturen.
Runeskrift i møte med latinskrift og kristendom
Det andre hovedemnet var representert med flest innlegg på konferansen (15), og åtte av
dem er trykt. Her behandles danske runemynter, kristne motiver på svenske runesteiner,
en dansk runebruker fra 1500-tallet, “verdens første runolog”, kristne runeinnskrifter,
runenavn, sider ved det norske runediktet og ligaturer.
Jørgen Steen Jensen (“The introduction and use of runic letters on Danish coins
around the year 1065”) argumenterer for at bruken av runeskrift på danske mynter fra
rundt 1065 (Svend Estridsens regjeringstid) ikke har sin forklaring i dansk nasjonalisme,
men heller kan ha å gjøre med fenomenet Renovatio Monetae (myntfornyelse). Fenomenet skal være velkjent og utbredt i Europa i middelalderen (men var ny og interessant
kunnskap for denne melderen). Det består i at myntherren (med enerett til å utstede
mynt) med visse mellomrom utstedte nye myntserier, eller i det minste nye underavdelinger av serier, og samtidig erklærte sine gamle mynter for ugyldige. De gamle myntene
kunne veksles inn, men i et bytteforhold som ga myntherren fortjeneste, altså en form
for skatt. En slik ny underavdeling av en myntserie innebar at lett identifiserbare enkeltelementer på mynten måtte endres, og da kan henholdsvis latinske bokstaver og runer i
inskripsjonen være et slikt utskiftbart element. Jensen utelukker ikke at de norske runemyntene fra samme tid kan forklares på samme måte.
Lise Gjedssø Bertelsen (“On Öpir’s pictures”) presenterer resultater fra sin undersøkelse av bildeprogrammene på de svenske runesteinene som også er bildesteiner og som
er signert av runeristeren Öpir. De dateres til aller seineste vikingtid (ca. 1050–1130).
Bertelsen forklarer forskjellen på stil, motiv (og motivkonstellasjon) og bildestruktur, og
forklarer at de samme motivene går igjen gjennom de tre stilene som følger på hverandre fra ca. 950 til ca. 1130, nemlig mammenstil, ringerikestil og urnesstil. Öpir produserer i urnesstil, og hans motiver er slangeliknende firfotinger, slanger med forbein og
muligens vinger, slanger uten bein, maske, kors og hellige tegn, samt plantemotiv. En av
de mest frekvente motivkonstellasjoner i sein vikingtidskunst, som også fins hos Öpir,
er livets tre kombinert med et kors, altså en kristen konstellasjon. Ellers er slanger hans
mest frekvente motiv, men de spiller sjelden hovedrollen i bildestrukturen; det er korset
som er høystatusmotivet. Bildene hans har en struktur som er i samsvar med kristen bildestruktur, og mange av runesteinene hans uttrykker et kristent budskap i ornamentikk
så vel som i ord. Artikkelen er ledsaget av både fotografier og uttegning av enkelte motiv
og motivkonstellasjoner.
Jan Ragnar Hagland (“Runic writing and Latin literacy at the end of the Middle
Ages: A case study”) legger fram et tilfelle av svært ung, men fortsatt levende runebruk,
i noen håndskrifter fra 1540-tallet med både latinske bokstaver og runer, skrevet av dansken Bent Bille. Hagland har undersøkt hvilken funksjon runene har, det vil si når og
hvorfor Bille skifter mellom latinske bokstaver og runer, og viser at runene anvendes når
innholdet blir mer sensitivt. At de kan fungere som kodeskrift, tyder på lite utbredt
kjennskap til runer på dette tidspunktet. Hagland bemerker noen få særdrag i runetypene
som er brukt, og ortografien tyder på at Bille har hatt en flytende runeskriftkompetanse,
idet han ser ut til å produsere runeteksten uten å translitterere tegn for tegn med latinskriftortografien som et mellomsteg.
Per Stille (“Johan Bure och hans Runaräfst”) gir smakebiter fra og bakgrunnsopplysninger om Johan Bures manuskript Runaräfst, som ligger i Kungliga biblioteket i Stockholm. Det ble til seinest i 1603, og var tenkt som en forklaring til Bures trykte runetavle,
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Runakänslanäs läräspan, som er datert 1599, ferdigtrykt i 1600, og som var hans første
runologiske arbeid. Johan Bure (Bureus, som han kalte seg på latin) levde fra 1568 til
1652 og var Sveriges første riksantikvar. Manuskriptet Runaräfst, som er på ca. 260
sider, ble aldri trykt, bare referert og sitert fra i diverse nyere arbeider. Stille mener det
fortjener å leses i sin helhet og håper å kunne få bidratt til en framtidig utgave.
Kristel Zilmers (“Christian Runic Inscriptions in a Dynamic Context”) innlegg bygger på masteravhandlingen hennes fra 2000, der hun har analysert et materiale som
består av tre grupper kristne runeinnskrifter fra Skandinavia. Hun har sammenliknet
runeinnskrifter som omtaler brubygging (hovedsakelig fra 1000-tallet, omfatter 137 innskrifter i katalogen i avhandlingen hennes) med høymiddelalderske kirkebyggerinnskrifter (29 innskrifter i katalogen) og gravinnskrifter som opplyser om den dødes ártí› (hvilken dag personen døde) (16 innskrifter i katalogen). Zilmer har analysert innskriftene i
typiske komponenter, både det hun kaller standardelementer og valgfrie elementer. Én
konklusjon når det gjelder det hun kaller x- og y-kategorien, er at de eldste innskriftene
helst nevner både initiativtaker til monumentet (“x”) og den døde som skal minnes (“y”),
mens de to yngre innskriftgruppene tenderer mot å inneholde enten x eller y, eller ha mer
fokus på aktivitet og/eller resultat, dvs. at disse innskriftene oppviser større variasjon
enn de eldre. Zilmer diskuterer ulike tolkninger av bru-innskriftene, hva som ligger i
enkelte formuleringer, og hun har interessante tanker om overgangen fra eldre bru-innskrifter til yngre kirkebyggerinnskrifter. Hun knytter den til utviklingen fra en ambulerende misjonskirke med presten alltid på farten (framkommelighet var viktigere enn
faste kirkebygninger) til en fast kirkeorganisasjon med behov for større, faste plasser for
religiøse handlinger.
Alan Griffiths (“Rune-names: the Irish connection”) argumenterer for at navnene på
runetegnene, og også navnene på ogamtegnene, kan ha røtter i hebraiske, greske og latinske alfabettradisjoner heller enn i hedensk kult eller magi, og at det ikke er noen grunn
til å anta et tidlig fellesgermansk sett av runenavn. Det gjør han gjennom et studium av
irske håndskrifter fra 600-tallet og framover, og med et utvalg av tre angelsaksiske runenavn (hægl, eolhx og dæg). Han antar at det angelsaksiske runediktet kan ha blitt til
under irsk medvirkning i Northumbria på 600-tallet, og at det er denne angelsaksiske tradisjonen igjen som reflekteres i Abecedarium Nordmannicum og seinere det norske og
det islandske runediktet.
Runedikt i mer begrenset og konkret forstand er Bernt Neuners emne (“Das Norwegische Runengedicht – was sich hinter den zweiten Zeilen verbirgt”), idet han undersøker andrelinjen i strofene i det norske runediktet. Problemet han vil angripe, er den dårlige innholdsmessige sammenhengen mellom første og andre linje i strofene, og
hypotesen er at den anonyme forfatteren fulgte det Neuner kaller det “grammastichiske”
prinsipp (av gresk gramma = skrifttegn, stichon = verslinje). Det vil si at den andre linjen skal inneholde en beskrivelse av eller en antydning om runetegnets form (utseende).
I så fall er det norske runediktet det eneste av runediktene som gir både runenavnet (første linje) og antyder runeformen (andre linje). Ideen er god, men empirien syltynn. Som
rett er, viser Neuner til Aslak Liestøl, som alt i 1948 oppdaget en mulig tilknytning til
runenes utseende i tre av strofene. Det gjelder strofene for m m, med en andrelinje om
“haukeklo”, h h, med en andrelinje som nevner Kristus (likhet med kristusmonogrammet h), og c s, med en andrelinje om å bøye seg for helligdommen (likhet med en som
bøyer kne). Neuners tre egne eksempelstrofer er langt mindre overbevisende enn Liestøls, og involverer en stigende grad av kompleksitet og spekulativitet i resonnementet.
Det enkleste forslaget gjelder andrelinjen i strofen for i i, “en blind trenger å ledes” (min
oversettelse her og for de to neste linjene), som skal henspille på likheten mellom runen
og en stav som den blinde trenger. Andrelinjen for T t, “smeden må blåse ofte”, skal vise
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til myten om framstillingen av Tors hammer (akkurat denne t-runevarianten med to kvister skal likne på en torshammer). Neuner påpeker at ordet “blåse” gjentas flere ganger i
Snorres fortelling om dvergene som smidde den. Andrelinjen i strofen for r r, “Regin
det beste sverdet” vil Neuner knytte til fortellingen om Sigurd og sverdet som Sigurd får
av mestersmeden Regin og blant annet kløver ambolten med (runeformen skal angivelig
likne en halv ambolt). På grunn av plassmangel kan han ikke legge fram det han påstår
er like gode tolkninger for andrelinjen i sju andre strofer, men lover at de skal presenteres i en seinere publikasjon.
Mindy MacLeod (“Ligatures in Early Runic and Roman Inscriptions”) diskuterer om
binderuner i innskrifter med eldre runer kan ha hatt en annen funksjon enn kun å være
plass- og arbeidsbesparende. Med henvisning til sin egen doktoravhandling (Melbourne
1998, trykt i forkortet versjon under tittelen Bind Runes. An Investigation of Ligatures in
Runic Epigraphy i 2002) avviser hun at kultiske forhold og tallmagi har spilt noen rolle.
I noen få innskrifter kan det imidlertid se ut som binderunene er valgt for å framheve
deler av innskriften. Disse runeinnskriftene sammenliknes med en del latinske innskrifter med latinske bokstaver i den delen av Germania som var okkupert av romerne, der
det er en liten overvekt av ligaturer særlig i gudinnenavn. Den forsiktige konklusjonen
er at binderuner kanskje noen ganger kan ha blitt bevisst valgt som dekorativ og oppmerksomhetsvekkende framheving av deler av en tekst, enten etter påvirkning fra latinske innskrifter eller som et uavhengig påfunn.
Tidfesting og typologi versus regional variasjon
Det tredje hovedemnet er behandlet i fire artikler. Bernard Mees (“Runes in the First
Century”) bruker hele 23 sider på temaet runer i det første hundreåret og gir oss dertil
en litteraturliste på sju sider. Bidraget er først og fremst, slik jeg leser det, et forsøk på å
bekrefte hypotesen om at notae hos Tacitus kan betegne runer, og det ved hjelp av hovedsakelig to argumenter: 1) Ordet bok kan være beslektet med indo-iranske termer for
“lodd, skjebne”, og 2) rekkefølgen i runerekken er basert på systemer for parvis opplisting, istedenfor den ordinære alfabetiske, av greske og latinske bokstaver (“boustrophedon-paired abecedaria”). Denne anmelderen ser ikke sammenhengene her og anser dette
som i overkant spekulativt. Det empiriske grunnlaget imponerer heller ikke når det i forbifarten foreslås at inndelingen av runerekken i ætter kan ha sammenheng med strofeinndelingen i “the original runic poems”, med påstått to navn i linjen og fire linjer i
strofen. Det sies ikke hvilke “poems” Mees her tenker på, om de også er av hypotetisk
art.
Marie Stoklunds presentasjon (“Chronology and Typology of the Danish Runic
Inscriptions”) fra august 2000 er oppdatert før trykking i 2005. Hun redegjør for resultatene av det svært viktige forskingsprosjektet sitt om kronologi og typologi for alle de
danske runeinnskriftene gjennom nesten 1500 år. Mange viktige arkeologiske nyfunn,
særlig fra rundt 1980 av, fulgt av omdateringer basert på dendrokronologi og C 14-analyse, samt nyere historisk og arkeologisk forskning, hadde gjort det tydelig at det var
behov for en revidert kronologi og typologi for hele det danske runekorpuset. Stoklund
skisserer den historiske bakgrunnen, fra Wimmers dateringsforsøk på basis av “historiske” innskrifter til Lis Jacobsens skarpe skille i Danmarks runeindskrifter (DR,
1941–42) mellom absolutt og relativ datering, og en fordeling av hele runekorpuset på
fire hovedperioder med underavsnitt. Stoklund opererer i sin nye kronologi med bare tre
hovedgrupper, urnordiske innskrifter (24 runetegn, før 800), vikingtidsinnskrifter (16
runetegn, 800–1050) og middelalderske innskrifter (utvidet runealfabet, etter 1050). I tre
oversiktlige tabeller, en for hver hovedgruppe, presenteres utvalgte nyfunn og innskrifter med avgjørende endringer i dateringen. Innenfor hver tabell er de utvalgte innskrif-
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tene listet opp kronologisk, med funnsted, funntidspunkt, diagnostiske runeformer og
signifikante trekk, enten typologiske, grafofonologiske eller lingvistiske. Hver av innskriftene er forsynt med inntil tre dateringsforslag, det fra DR (og/eller Krause og Jankuhns fra 1966), ett seinere forslag (av forskjellig opphav, men generelt aksepterte rundt
1975) og til sist dateringen fra prosjektet (2000, med ajourføring av nyfunn fram til
2005). Den nyeste dateringen er uttrykkelig ekstern og ikke basert på relative runologisk-lingvistiske kriterier. Den skal bygge på arkeologiske og kunsthistoriske overveielser, dendrokronologi, omvurdering av historiske kilder eller liknende. Når det gjelder den eldste gruppen, har det siden 1941–42 vært en sterk økning i antall innskrifter
fra arkeologiske utgravninger, de fleste fra romersk jernalder, noe som igjen betyr en
viktig økning i relevant lingvistisk materiale og en tydeliggjøring av den betydelige grafiske variasjonen. Overgangen til 16-tegnsfutharken diskuteres, og Stoklund kan vise til
noen arkeologisk daterbare innskrifter fra det som tidligere ble oppfattet som en nærmest
funntom periode mellom 600 og 800 (det betydeligste nyfunnet er innskriften på hodeskallen fra Ribe, der funnlaget er dendrokronologisk datert til ca. 725). Når det gjelder
hovedgruppen fra vikingtiden, er også den forøket med en del gjenstander med arkeologisk datering. Især de nyere utgravninger i Jelling og dendrokronologiske dateringer fra
gravkammeret i den ene haugen der har hatt avgjørende betydning for dateringen av hele
Jelling-komplekset, som igjen spiller en viktig rolle i hele den danske runekronologien.
Stoklunds artikkel er lang (ca. 25 sider), men velstrukturert, informativ og solid
empirisk basert. En pålitelig og konsistent kronologi er av avgjørende betydning for
videre runologisk forskning og for annen virksomhet der runemateriale inngår som kildestoff. I den forbindelse argumenterer hun overbevisende for behovet for en ny dansk
korpusutgave. Inntil den er klar, vil denne artikkelen være av uvurderlig nytte som en
foreløpig oversikt, kanskje særlig for dem som vil nærme seg de eldste innskriftene.
Utgangspunktet for Anne-Sofie Gräslunds innlegg (“Dating the Swedish Viking-Age
rune stones on stylistic grounds”) er den dateringspessimismen som rådde etter at Svante
Lagman og Henrik Williams i 1990 hadde vist at henholdsvis punkterte runer og åsrunen var lite egnet til å datere svenske runesteiner med. Ved hjelp av detaljanalyse av
ornamentikken på steinene fra Uppland legger Gräslund fram et forslag til en mer presis datering enn “1000-talet”, og originalt nok tar hun i bruk elementer fra hobbyen sin,
oppdrett og eksteriørbedømmelse av hund, i analysen. Det er særlig trekk ved slangeornamentet, som utformingen av hode, øye, øre, munn, bein og hale, som blir grunnlag for
en inndeling av materialet i seks stilgrupper. De illustreres med strektegninger av detaljer og fotografier av hele steiner. Stilgruppene utgjør ikke en strengt kronologisk
sekvens, men det åpnes for store overlappinger. Selve kronologien er testet ut på steinene
til Jarlabanke-familien (ca. 20 steiner over seks generasjoner), og Gräslund mener det
stemmer ganske godt.
Michael Barnes (“Standardised futharks: A useful tool or a delusion?”) reflekterer
over statusen til og nytten av de standardiserte futharkene som presenteres i den runologiske litteraturen. Han frykter at ikke bare studenter og legfolk, men også runologene
selv lett kan misoppfatte de standardiserte futharkene og tillegge dem en status de neppe
hadde for runeristerne. Historisk sett har de standardiserte futharkene blitt konstruert av
ulike forskere, til dels uten solid forankring i en grafisk analyse av runeformer, og gjerne
etter et nokså bevisstløst og snevert utvalg av grafiske trekk fra den virkelige variasjonen i runeformene. Som hjelpemiddel i opplæring i runologi er de nyttige, som en enkel
norm å forholde seg til i starten, men Barnes gir eksempler på hvordan standard-futharkene også kan forlede runologer i analysen av skriftsystemet og den historiske utviklingen av det. Han fristes til heller å beskrive de skandinaviske runene fra vikingtid og
tidlig middelalder som et alfabet-kontinuum enn som oppdelt i distinkte enheter som
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“stavløse”, “kortkvist-”, “langkvist-” og “eldre norske” futharker. Han går i innlegget
selv over til å erstatte termene “kortkvist/langkvist” med “simpler/more elaborate”, og
foreslår å rette oppmerksomheten mer mot diagnostiske runeformer enn å forsøke å
kategorisere konkrete runeinnskrifter som enten det ene eller det andre av våre moderne
konstrukter. Når det gjelder det omdebatterte spørsmålet om framveksten av den yngre
futharken, om det var kortkvistrunene eller langkvistrunene som kom først, bør det etter
Barnes’ mening omvurderes i lys av hans refleksjoner.
Runeforskningens metodologi og nye utfordringer ved tusenårsskiftet
Fjerde hovedemne omfatter også fire artikler. Karin Lüthi (“South Germanic runic
inscriptions as testimonies of early literacy”) bruker teorier og resultater fra literacyforskning og barneskriftundersøkelser på et korpus av sørgermanske runeinnskrifter, i
den hensikt å komme fram til en ny tolkningsramme for slike innskrifter. Hun er ikke
opptatt av enkeltinnskrifter eller enkeltruner, men vil argumentere for at disse innskriftene viser trekk som er typiske for personer som nettopp har begynt å lære å skrive, både
når det gjelder hva slags tekster som er produsert og måten de er utformet på. Korpuset
på 65 innskrifter fordelt over ca. 200 år inneholder akkurat de innskrifttypene som hører
til etableringsfasen for skrift, slik en finner hos barn under opplæring: skriftimitasjon,
utolkbare rekker av runetegn, navn og innskrifter som framhever selve det å skrive.
Typiske nybegynnertrekk er også vekslende skriftretning, speilvendte tegn, gjentakelser
av samme tegn samt overdrivelse og fordobling av enkelte grafiske trekk. Lüthi påpeker
at disse trekkene i de eldste runeinnskriftene gjerne har vært presentert og tolket som
bevisste teknikker for å tildekke innholdet, et antatt magisk-religiøst innhold. Men forbildene for slike teknikker tilhører kulturer som hadde hatt skrift i århundrer, og de sofistikerte tildekkingsteknikkene ble der utført av spesielt kyndige personer som hadde hatt
organisert opplæring. Der var det ytterst viktig at fordekte trylleformler var rett laget,
fordi feil kunne få store konsekvenser. De sørgermanske runeristerne tilhørte ikke en slik
gammel skriftkultur, og Lüthi argumenterer overbevisende for at disse runeinnskriftene
heller er vitnemål om hvilke problemer skriveren har hatt med å mestre skrift. Hensikten med innskriftene er heller å gjøre språk synlig (noe som i seg selv kan ha et anstrøk
av magi for de lite sofistikerte) enn å tildekke mening. Både skolebarn og nybakte runeristere kan betraktes som del av et miljø der skriftkyndighet gir status, og da kan det å
ha bedrevet skrift være viktigere enn at det betyr noe.
En helt annen tolkingsramme har Stephen Flowers (“How to Do Things with Runes:
A Semiotic Approach to Operative Communication”), som representerer og argumenterer for den magiske oppfatningen. Hans innlegg om en semiotisk tilnærming til operativ
kommunikasjon består av et teoretisk avsnitt og et avsnitt der teorien skal anvendes på
en konkret innskrift fra folkevandringstiden, nemlig den på beinstykket fra Lindholm i
Skåne. Allerede i boken Runes and Magic fra 1986 argumenterte Flowers for større teoretisk bevissthet omkring det velbrukte begrepet ’runemagi’, og forsøkte å knytte det til
nyere antropologiske og etnologiske teorier. Dette arbeidet har han fortsatt, og i dette
innlegget opererer han med begrepene ’operativ kommunikasjon’ eller ’praktisk teologi’. Flowers vil argumentere mot de såkalt “skeptiske runologer” som påstår at ikke én
eneste av de eldre runeinnskriftene kan bevises å være “magiske”, og påpeker – helt
korrekt – at det heller ikke er mulig å motbevise at de er “magiske”, i betydningen konkrete representasjoner av performative språkhandlinger. Alle forsøk på å tilføre runologien mer teoretisk bevissthet bør ønskes velkommen, og mange av de spørsmålene Flowers reiser underveis og gjerne vil drøfte, er viktige og interessante. Men ikke all
verdens teorier og fine begreper kan erstatte den kritiske nærlesningen og nitide nøyaktigheten som er et ufravikelig krav både når det gjelder de konkrete runeinnskriftene
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som skal tolkes, og de litterære paralleller en påberoper seg i fortolkningsprosessen.
Som den uforbederlige skeptiker jeg er, blir jeg ikke imponert av spranget mellom teori
og konkrete innskrifter hos Flowers. Det gjaldt boken i 1986, og det gjelder empirien i
dette innlegget.
En unøyaktighet av mindre betydning er det vel at innskriftene med “Tor vie disse
runene” av Flowers blir kategorisert som “bønneformular”, dvs. en type som ifølge ham
selv skal inneholde verb i 2. person imperativ, når det i det teoretiske typeoppsettet hans
også finnes noe som kalles “ønskeformular”, karakterisert ved 3. person konjunktiv.
Større betydning får det når for eksempel påberopte litterære paralleller til den innskriften som teorien etter sigende skal testes ut på, ikke overbeviser. Hva hjelper det å teoretisere over begrepet “magi”, når det ikke reflekteres tilsvarende over begrepet “parallell”? Lindholm-innskriftens ene avsnitt inneholder åtte a-runer, tre R-runer, tre n-runer,
en ødelagt rune og deretter sekvensen bmuttt. Her påberoper Flowers seg Skirnesmål
36, ﬂurs ríst ek ﬂér ok ﬂrjá stafi, som en parallell, og “even closer parallels” finner han
i den islandske Galdrabók fra 1500-tallet og en seinere islandsk galder, begge med sine
åtte a-runer, ni n-runer og 13 ﬂ-runer. De to islandske tekstene bekrefter ifølge Flowers
praksisen med å bruke åtte a-runer i operativ kontekst. Den manglende parallelliteten i
de andre runegruppene utgjør tydeligvis ikke noe problem. Videre foreslås det paralleller som kanskje er “even more important”, nemlig -istil-innskriftene. Rett nok innrømmer Flowers at det ikke er mulig å lese ﬂistill, mistill, kistill ut av Lindholm-innskriftens
runesekvenser, men han spekulerer på om den kan inneholde et “tilsvarende” kodebudskap med tre ord eller navn som ender på -anaR. Hvilken funksjon de to dermed overflødige a-runene i den første, uskadde delen av Lindholm-sekvensen skal ha, er ikke et
tema for innlegget.
Nancy Wicker (“Bracteate Inscriptions through the Looking Glass: A Microscopic
View of Manufacturing Techniques”) gir oss en velstrukturert og empirisk basert artikkel om de ulike stegene i framstillingen av brakteater. Disse tynne gullplatene, hovedsakelig fra folkevandringstiden (ca. 450–550) med innstemplet ornamentikk på den ene
siden, kan også være utstyrt med runer. Disse runene er slått inn med utskårne stempler,
og det kan by på helt spesielle utfordringer å lese og tolke dem. Her som ellers kan gjenstandskunnskap og kunnskap om framstillingsteknikk være nyttig, til tider avgjørende,
når en står overfor lesnings- og tolkningsproblemer og skal formulere sine hypoteser.
Selv smådetaljer i utførelsen kan ha sin betydning for hva som er mulige og umulige
antakelser å arbeide videre med. Wickers artikkel er del av en større studie hun har utført
på nesten 900 brakteater i 54 museer, av verkstedsproduksjonen med merker etter
diverse verktøy og andre tekniske detaljer, og hun har formidlet andre delresultater på
tidligere runesymposier.
Raymond I. Page hører til de skeptisk anlagte empirikerne, som ikke plager oss med
luftige og tåkete spekulasjoner om ting vi gjerne skulle visst, men neppe noen gang
finner ut av. Han advarer i sitt innlegg (“Anglo-Saxon Runes: some statistical problems”)
mot å behandle det overleverte runematerialet som representativt for alt det som må ha
blitt produsert. Han refererer René Derolez’ snart tretti år gamle overslag over hvor
mange runeinnskrifter som rimeligvis kan ha blitt produsert gjennom de tre første hundreårene, en periode som har etterlatt oss 40–50 bevarte innskrifter spredt tynt ut over
deler av Norden og enda tynnere på kontinentet. Antall runeristere er selvsagt ukjent,
men antas det at de har vært et dusin, og at de i gjennomsnitt produserte en innskrift i
måneden, kom Derolez til at resultatet ble mer enn 40 000 innskrifter på disse 300 årene.
Denne sammenlikningen burde mane oss til forsiktighet og til å formulere alle generelle
utsagn om runer i konjunktiv, som Page uttrykker det. Han påstår at den eneste klare og
generelle konklusjonen vi kan trekke av det bevarte materialet, er at det er umulig å
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trekke noen klar og generell konklusjon. Han illustrerer poengene sine med gode eksempler og statistikk fra det angelsaksiske runeområdet, fra dyrebein med runer på over
runemynter til spørsmålet om betydningen av null runefunn i et område.
Avslutning
En publikasjon av 20 konferansebidrag fra et symposium med hele fire hovedemner er
dømt til å sprike innholdsmessig i mange retninger. Runologi i vid forstand kan oppfattes som et slags overordnet interessefelt som folk med bakgrunn fra mange ulike fagdisipliner kan knytte seg til, så også her. Som konferansepublikasjoner flest inneholder
også den her omtalte mye lesverdig og variert stoff, interessante resultater og tanker,
også tanker og ideer som egger til debatt og motforestillinger.
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