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Abstrakt  

 

Denna uppsats behandlar framväxandet av den äldre, 24-typiga, futharken (ett annat 

namn för runskrift) och övergången till den yngre, 16-typiga, futharken samt det keltiska 

skriftspråket ogham. Det är en komparativ studie av olika källor, där olika teorier om 

skriftspråkens härkomst och samband prövas. Uppsatsen innehåller bland annat 

runforskningens tidiga historia, teorier om runornas och oghams ursprung och utveckling, 

skriftspråkens användningsområde och utdöende. Genom att ställa flera forskares teorier 

mot varandra, utreder denna uppsats huruvida de fornnordiska runorna och kelternas 

ogham har påverkats av varandra, eller om de har utvecklats helt oberoende av varandra. 

Vi har även haft ambitionen att försöka sätta tillkomsten och utvecklingen av de båda 

futharkerna och oghamskriften i en historisk kontext. 

Vår slutsats är att det inte finns några bevis som tyder på att de båda skriftspråken har ett 

samband. Inte heller finns det entydiga bevis för vilket skriftspråk som är ursprung till de 

två alfabeten.  
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1 Inledning 
 

Keltisk och fornnordisk mytologi och kultur har fascinerat människor, speciellt i västvärlden, i 

alla tider. Det är en del av vår egen kultur, vårt språk och våra traditioner. Men det ”kristna” 

alfabetet, latinet, har trängt undan de urgamla skriftspråk som användes för mer än tusen år sedan 

av människor i Nord- och Västeuropa. De finns numera bara kvar som monument, urgamla 

manuskript eller inristningar på föremål på museer. Var dessa skriftspråk kom ifrån, vem som 

uppfann dem och vilka som använde dem vet vi inte så noga. Eftersom gemene man inte har 

särskilt omfattade kunskaper är det fritt fram för vem som helst att tolka dessa gamla skriftspråk 

och tecken som vad de vill; oftast som tecken för magi eller religion istället för att se dem som de 

skrivtecken de faktiskt användes som.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka huruvida de två skriftspråken ogham (ett keltiskt 

alfabet som användes huvudsakligen på Irland och i södra England) och runskrift har ett samband 

i tid, uppbyggnad och utseende samt vilka som använde sig av skriften.  

Det finns flera olika teorier om hur runskriften uppkommit och var den härstammar från, och 

detsamma gäller ogham. I denna uppsats har vi ställt olika källor mot varandra för att kunna se 

vilken av teorierna som är mest förekommande eller verkar ha mest trovärdighet. 

Frågeställningar vi har ställt oss är: 

• Vad har olika forskare genom tiderna haft för teorier om oghams och runskriftens 

uppkomst, användningsområde och betydelse? 

• Har ogham och runskrift ett tydligt samband, till exempel i ursprung, skillnader och 

likheter i uppbyggnad, utseende och så vidare? 

 

1.2 Teori och metod 

Runor och ogham är två skriftspråk som skiljer sig markant från de klassiska skriftspråken, till 

exempel latin, grekiska och så vidare. De har även ett liknande användningsområde, då de båda 

ristades på bland annat stenar som oftast fungerade som minnes- eller gränsstenar, och de är 

någorlunda samtida. De tidigaste fynden av båda skriftspråken är daterade till ungefär 200-talet e. 

Kr. Detta skulle kunna antyda att de på något sätt är besläktade, antingen genom att en skrift är 
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utvecklad ur den andra, eller att de två skriftspråken utvecklats ur samma skrift och alltså är 

systerspråk. För att pröva denna teori har vi använt oss av en komparativ metod och jämfört olika 

källor med varandra. Vi har även analyserat vissa källor lite mer djupgående. Det material vi 

använder oss av är annan litteratur som vi försöker tolka och sätta in i ett sammanhang. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att koncentrera oss på den tidsperiod som sträcker sig från de första spår av runor som 

hittats, fram till den tidiga vikingatiden då den 24-typiga futharken fått gett vika för den 16-

typiga. Denna period sträcker sig från tiden för Kristi födelse fram till vikingatidens början på 

800-talet. Under denna period har runor och ogham existerat tillsammans. Vi har dock valt att 

översiktligt beskriva den 16-typiga futharken för att framhäva att futharken, till skillnad från 

ogham, förändrades över tiden. Geografiskt har vi huvudsakligen begränsat oss till Irland och 

södra England där oghamstenar upphittats, samt de nordiska länderna, speciellt Sverige. Den 

germanska futharken användes dock av de germanska folken i större delen av Europa.  

 

1.4 Material och källkritik 

Runforskningen går tillbaka till 1500-talet, då bröderna Olaus och Johannes Magnus publicerade 

sin forskning. Efter bröderna Magnus har ett flertal forskare angripit problemet med att tolka 

runorna och finna dess ursprung. Några av de mest kända är Johannes Bureus (1568-1652), 

Ludvig F A Wimmer (1839-1920) och Otto von Friesen (1870-1942). Runorna har fascinerat 

människor i alla tider och forskningen pågår lika intensivt idag. Ogham har inte varit lika 

intressant för den stora allmänheten som runor, men inte desto mindre har forskare studerat 

skriften under en längre period. Under 1800-talet var den störste auktoriteten på ogham den 

irländske biskopen Charles Graves (1812-1899), och denne följdes bland annat av R.A.S. 

Macalister (1870-1950), professor i keltisk arkeologi. Dagens auktoritet inom oghamforskningen 

är professor Damien McManus vid Trinity College, Dublin, som har skrivit en av de mest 

utförliga böckerna om ogham, A guide to Ogam (1991). 

 

Många av våra källor är av äldre datum; både runor och ogham har intresserat forskare under lång 

tid. Runforskningen har varit särskilt intensiv bland annat under 1500- och 1600-talen, då det kan 

ha varit den nyss genomgångna reformationen som varit anledningen till det nyväckta intresset 
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för runor. Runorna var ett bevis för Sveriges och Nordens forna storhet. Vid tidigt 1900-tal (fram 

till cirka 1930) blomstrade nationalromantiken, vilket gjorde att de nordiska forskarna under 

denna period ofta försökte bevisa att runorna uppkommit i det egna hemlandet eller åtminstone i 

Norden. På 1930-talet var runforskningen omfattande bland annat i Tyskland, vilket skulle kunna 

förklaras med den nazistiska ideologins intresse av fornnordisk kultur. Med new age-rörelsens 

intåg på 1980- och 90-talen gavs det också ut många nya verk om både runor och ogham.  

 

Majoriteten av de källor vi använt oss av, både när det gäller runor och ogham, är utgivna från 

mitten av 1980-talet till början av 2000-talet. De tar nästan allihop upp samma teorier från samma 

källor, till exempel professor R.A.S. Macalisters teori om ogham som teckenspråk. Dagens 

”auktoritet” på ogham, Damien McManus, har även han använt sig av dessa källor från sent 

1800-tal och framåt. De vildaste teorier har luftats och mycket är svårt att verifiera; det kanske 

bara är en av våra källor som nämner en viss teori eller ett visst faktum, eller så motsäger olika 

författare varandra.  

 

Det var den lilla ”fickhandboken” Runorna av Alex Thrand (1994) som väckte intresset för runor 

hos oss. Den gav en liten översikt över runornas historia, användningsområde och deras utseende. 

Det var även i denna bok som vi för första gången stötte på ogham. Det keltiska skriftspråket 

beskrivs mycket kort och väcker många frågetecken hos läsaren. Runorna är ingenting mer än en 

översikt som inte direkt kan räknas som vetenskaplig utan snarare är ägnad att väcka intresse för 

ämnet. Thrand tar upp mytologin bakom runorna som en allvarligt menad förklaring till deras 

ursprung, vilket naturligtvis inte kan tas seriöst. Thrand hävdar även att även nordborna använde 

ogham och att det ska finnas skandinaviska stenar med oghamskrift. Detta skulle kunna syfta på 

de irländska stenar från 1000-talet som blandar runor och ogham, troligen resta av vikingar, men i 

våra källor har vi inte hittat några bevis för att det skulle finnas stenar i Norden med oghamskrift. 

Han påstår vidare att ogham skapades på grund av behovet av kalendrar; det skulle alltså ha varit 

en sorts tideräkning. Det enda belägg vi funnit som eventuellt skulle kunna tyda på detta är 

McManus uttalande om att ogham uppfunnits för att användas på räknestickor.  

 

 

 

 3



1.4.1 Runor 

De primära källor vi använt oss av när det gäller runforskning är Odenstedt och Enoksen, som 

båda tar upp forskning som gjorts under lång tid. Den största auktoriteten på den äldre futharken 

enligt oss är Bengt Odenstedt, professor i engelska med runologi som specialitet. Han har använt 

sig av alla de tidigare runforskarnas teorier, som han presenterar, analyserar och tar ställning till i 

sin bok Om ursprunget till den äldre futharken. Hans egen teori om runornas uppkomst är att de 

härstammar från latinet. Därmed ansluter han sig till de flesta av de tidigare runforskarna.  

 

Lars Magnar Enoksen (1960-) är självlärd i ämnet runologi och har alltså inga universitetsstudier 

att lägga bakom sig som tyngd. Hans bok Runor – historia, tydning, tolkning är en lättsam 

handbok i runskriftens och runforskningens historia. Enoksen förklarar utförligt de olika 

runformer som funnits och hur dessa kan tydas. Han har använt sig av de mest kända 

runforskarna genom tiderna bland annat Otto von Friesen, Hermann Arntz, Erik Moltke, Bengt 

Odenstedt med flera. Han har dessutom studerat ”tunga” namn som Tacitus, Olaus Magnus, 

Johannes Bureus, Snorre Sturlasson, Magnus Celsius. Runor är en sammanställning av de mest 

framstående bland forskare och deras teorier. Det känns inte som att boken är skriven för ge 

runforskningen en ny vinkel, utan snarare av ett djupt intresse som ville komma på papper. 

Enoksen brinner för runor och fornnordisk mytologi. Men han har gjort ett grundligt arbete och 

sammanfattat flera hundra års forskning på ett sakligt sätt.  

 

Nästan alla de källor vi använt när det gäller runor presenterar gamla teorier. Det har forskats så 

mycket i ämnet att det inte finns särskilt mycket ny forskning att lägga fram. Det presenteras inga 

nya teorier; de yngre forskarna och författarna stöder sig tungt på gammal forskning från sent 

1800- och tidigt 1900-tal.  

 

1.4.2 Ogham 

När det gäller oghamforskningen har våra viktigaste källor varit Damien McManus, Kenneth 

Jackson och Ruth Lehman, som alla använt sig av primärkällan Auraicept Na N-Éces och teorier 

av en mängd andra forskare.  
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Auraicept Na N-Éces är en gammal handskrift som användes av de keltiska poeterna Filid. Den 

gavs ut i tryck 1917 av George Calder. Auraicept Na N-Éces består av flera böcker författade 

under olika tidsperioder, bland annat The book of Ballymote från 1400-talet. Det finns inga fler 

källor från samma period, så därför är det svårt att verifiera de fakta som finns i Auraicept Na N-

Éces. Vi kan varken bevisa eller motbevisa de teorier som läggs fram av den okände 

författaren/författarna till Auraicept Na N-Éces. Till exempel tar boken upp en historia om att det 

var guden Ogma som skapade oghamet, samtidigt som den hävdar att den lärde Fenius Farsaid 

skapade både gaeliskan och ogham vid tiden för Babels torn. Enligt Auraicept Na N-Éces är 

oghamtecknen döpta efter de 25 mest lärda poeterna, medan alla andra källor hävdar att de är 

döpta efter träd. Eftersom de sista fem tecknen (forfeda) ska ha lagts till i efterhand (enligt flera 

språkforskare) så verkar det också konstigt att Auraicept Na N-Éces talar om 25 tecken redan på 

Fenius tid. Auraicept Na N-Éces är dessutom direktöversatt till ålderdomlig engelska från ett 

språk som troligen är gaeliska, vilket gör den något svårläst.  

 

Professor Kenneth Jackson gav ut sin bok Language and history in early Britain första gången 

1953. Sedan dess har den trycks igen ett flertal gånger; den senaste versionen efter Jacksons död. 

Sedan 1953 har oghamforskningen naturligtvis gått framåt, vilket gör att de teorier som Jackson 

presenterar inte nödvändigtvis är representativa för den senaste forskningen. Detta gäller förstås 

alla forskare som verkade under 1800- och tidigt 1900-tal.  

 

Damien McManus tar i sin bok A guide to Ogam upp ett flertal teorier om oghamets uppkomst, 

användningsområde och utseende ursprungligen presenterade av de flesta kända forskarna från 

1800-talet och framåt, till exempel R.A.S. Macalister, Hermann Arntz, Charles Graves, Kenneth 

Jackson, Carl Marstrander med flera. Hans bok kan sägas vara ett samlande dokument där alla 

dessa teorier presenteras tillsammans med McManus uppfattning om dem. Till exempel 

tillbakavisar han Macalisters teori om ogham som teckenspråk, samtidigt som han stöder andra 

teorier.  

 

Den minst vederhäftiga av våra källor när det gäller ogham är troligen Steve Blamires, en skotsk 

författare numera bosatt i Alaska, som i sin bok Celtic Tree Mysteries (1997) nämner att flera 

oghamstenar har hittats i Nordamerika. Kelterna skulle med andra ord ha upptäckt Amerika långt 
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före Leif Eriksson. De andra källor som vi använt har dock inte nämnt något om en keltisk 

kolonisation av Nordamerika, och inte heller att det skulle finnas några oghamstenar där. Men 

eftersom de flesta av våra källor är av äldre datum än Blamires kan det ju ligga något i det han 

säger. Det skulle vara mycket intressant och spännande om så vore fallet. Blamires källor i boken 

Celtic Tree Mysteries är bland annat Damien McManus A guide to Ogam. Han har även använt 

Auraicept Na N-Éces, ”The scholars primer”. Blamires har starka kopplingar till new age-

rörelsen och verkar vilja använda ogham som ett sätt knyta an till naturen. Därför verkar han 

mindre trovärdig. Han ansåg att ogham från början var ”ett ickeverbalt språk, en sorts dialog som 

talades till träden och till sitt eget inre jag på en mental och spirituell plan.”1  

                                                 
1 Blamires 1997, s. 27. Författarnas översättning. 
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2. Runor 

 

2.1 Den 24-typiga futharken 

 

Före vikingatidens början på 800-talet använde de germanska stammarna i större delen av Europa 

samma runskrift, den så kallade germanska (eller urnordiska) futharken. Denna består av 24 runor 

och kallas också för den 24-typiga futharken. Tecknen ristades i trä, metall eller sten, därav deras 

kantiga utseende.2 När detta ”alfabet” uppkommit vet forskarna fortfarande inte. De äldsta 

runinskrifterna som har hittats dateras till slutet av det andra århundradet e. Kr. (spjutspetsen i 

Stabu från ca 175 e. Kr.) 3, vilket gör att många forskare har antagit att runskriften uppkom under 

det första århundradet efter Kristus. I och med det romerska rikets utbredning ökade handeln 

kraftigt i Europa och därmed även kontakterna. Behovet av ett skriftspråk blev stort.4

 

2.1.1 Runornas ursprung 

Genom tiderna har det funnits olika teorier kring runskriftens ursprung. De tre vanligaste är 

grekteorin, som förespråkats av den norske språkforskaren och runologen Sophus Bugge (1833-

1907) och den svenske runologen Otto von Friesen (1870-1942), etruskteorin (eller den 

norditaliska teorin5), förespråkad bland annat av den norske språkforskaren Carl Marstrander 

(1883-1965) samt den tredje och vanligaste teorin, latinteorin vilken förespråkats av den danske 

språkforskaren och runologen Ludvig F A Wimmer (1839-1920), den danske språkforskaren 

Holger Pedersen (1867-1953) och den svenske språkforskaren Fritz Askeberg, verksam under 

1940-talet.6

 

Otto von Friesens grekteori bygger på antagandet om att runskriften skapades av goter vid Svarta 

havet. Skriften skulle då innehålla dels grekiskt och dels romerskt skriftspråk. von Friesens teori 

är idag starkt kritiserad, då denne ansåg att runskriften kommit i bruk i början av 200-talet. Enligt 

Bengt Odenstedt, professor i engelska (1932- ), är denna teori ohållbar eftersom det inte funnits 

                                                 
2 Se bilaga 1, den 24-typiga futharken. 
3 Stålbom 1994, s. 11 
4 Stålbom 1994, s. 21-22 
5 De italiska språken var en grupp av indoeuropeiska språk som talades i nuvarande Italien under antiken, bland 
annat latin, oskiska och umbriska. Se Nationalencyklopedin band 10.  
6 Odenstedt 1984, s. 77 
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någon egentlig kontakt mellan goterna och romarna förrän tidigast 214 e. Kr. Inte heller skulle 

det nya alfabetet kunnat sprida sig till de nordiska länderna redan i början av 200-talet. De äldsta 

fynden dateras dessutom till ca 175 e. Kr. Enligt von Friesens teori skulle goterna ha lånat från 

både grekiska och romerska när de skapade runskriften. Detta förefaller osannolikt då grekiskan 

redan hade fler tecken än runalfabetet, och skulle därför inte behövt låna in romerska bokstäver.7

 

Etruskteorin, förespråkad av bland annat Carl Marstrander, bygger på teorin att runalfabetet 

härstammar från ett norditaliskt alfabet som var i bruk århundradena före Kristus. Den 

norditaliska skrivkonsten ska enligt Marstrander spridits till germanerna genom kelterna. Enligt 

denna teori skapades runalfabetet på sydtyskt område århundradena före Kristus. Även professor 

Kenneth Jackson vid Edinburghs universitet stöder denna teori i sin bok Language and history in 

early Britain.8 Men även denna teori har stött på mängder av kritik. Holger Pedersen menade att 

det var omöjligt att ett norditaliskt bergsfolk skulle ha gett grunden till germanernas skrift; dels 

för att de troligen inte talade ett indoeuropeiskt språk och dels för att det inte har hittats 

runinskrifter äldre än 500-talet e. Kr. i området där runskriften i så fall skulle ha uppfunnits.  

Det har dock hittats äldre runinskrifter vilka, precis som det norditaliska alfabetet, skrivits från 

höger till vänster. Det latinska och det grekiska alfabetet skrivs dock aldrig i denna riktning. Om 

det vore så att alla de äldsta runinskrifterna skrevs från höger till vänster skulle latin- och 

grekteorierna förlora sitt stöd. Men av de äldre runinskrifterna, från omkring 200-talet e. Kr., är 

det fler som är ristade från vänster till höger än tvärtom. Detta innebär att ingen av teorierna kan 

stödja sig enbart på skrivriktningen.9

 

Då de två första teorierna kritiserades och inte vann särskilt många anhängare kvarstår den tredje 

och sista teorin, latinteorin. Denna anses vara den teori som är mest sannolik. Runor och latin är 

huvudsakligen lika i uppbyggnad. Runorna är uppbyggda med en enkel princip; en huvudstav och 

en eller flera bistavar10. Latinet bygger även i huvudsak på praktiska principer med enkel 

uppbyggnad. Latinet kan dock ha horisontala linjer, rundade linjer, stora vinklar och bistavar som 

överskjuter eller understiger huvudstavens ytterändar. När det gäller runor undviks detta eftersom 

                                                 
7 Odenstedt 1984, s. 78-79 
8 Jackson 1994, s. 152 
9 Odenstedt 1984, s. 84 
10 Huvudstaven är den vertikala stav som de horisontella eller snedställda bistavarna utgår från. Se bilaga 1, den 24-
typiga futharken.  
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det försvårar ristandet, men det finns exempel på rundade inristningar. Ett exempel är thurs-runan 

som ofta har en rundad bistav. De mer rundade tecknen har troligen från början ristats på 

metall.11  

 

Enligt den västerländska skrifthistorien skulle runskriften ha skapats med latinet som förebild, 

vilket skapats ur etruskiskan, som utvecklats ur grekiskan. Detta skriftspråk härstammar i sin tur 

från feniciskan. Det feniciska alfabetet bestod av 22 bokstäver och när det grekiska alfabetet 

skapades lades det till fem bokstäver; detta för att passa språket. När ett skriftspråk uppfinns, 

läggs i regel nyskapelser till, om det ursprungliga alfabetet inte täcker alla ljudvärden. 

Etruskiskan däremot behöll grekiskans antal bokstäver. En intressant detalj i etruskiskans alfabet 

är att det behöll grekiskans B, D och O, trots att dessa ljudvärden inte finns representerade i det 

etruskiska alfabetet.12 Bokstävernas former har ändrats drastiskt i varje alfabet. Relativt vanliga 

modifieringar är att bokstäverna vänts upp och ned, vridits, snedställts, förenklats et cetera.  

Det finns rent visuella likheter mellan latinets och runornas uppbyggnad. Tecknen i de båda 

alfabetena kan vara långa, raka, vertikala och snedställda. De kan även vara korta (stavar), 

horisontella eller snedställda, men även skrivna i bågar (vinklar). Detta indikerar att latinet är 

runskriftens moderalfabet, men de korta snedställda bistavarna (till exempel F-, K- och L-runan) 

finns inte representerade i det latinska alfabetet.13

 

Den äldsta runskriften kan, enligt latinteorin, ha skapats av handelsmän. Dessa upphovsmän 

kände troligen till latinet väl i både tal som skrift. Var det sedan skapades finns det mängder med 

teorier om. Enligt den danske runologen Erik Moltke (1901-1984) skapades det i Danmark där de 

äldsta inskrifterna hittats, daterade till det andra århundradet e. Kr. I Norge, Sverige och det 

övriga germanska området har det inte hittats runinskrifter som är äldre än fynden i Danmark.14  

 

Teorierna om när den 24-typiga futharken skapades varierar mellan århundradena före och 

århundradena efter Kristus. Runologerna Erik Moltke och Fritz Askeberg, som anser att 

runskriften uppkom någonstans mellan år 100 f. Kr. och 100 e. Kr., antydde att det funnits en 

                                                 
11 Odenstedt 1984, s. 93-94 
12 Odenstedt 1984, s. 87-89 
13 Odenstedt 1984, s. 90-91 
14 Odenstedt 1984, s. 108-109 
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”fyndtom” period på 200 år från det att runskriften skapades till de äldsta fynden som påträffats. 

Denna så kallade ”förberedelsetid” har även förespråkats av von Friesen som ansåg att denna 

period kunde ha pågått i 50 år, ett par generationer. Andra forskare har sagt 100 år. När det gäller 

till exempel den grekiska skriftens uppkomst är det äldsta fyndet obetydligt yngre än själva 

skriftens uppkomst, vilket i så fall stöder von Friesens teori om en fyndtom period på bara ett par 

generationer.15

 

2.1.2 Mytologin bakom runorna 

Den fornnordiska människans uppfattning om runornas ursprung var att de härstammade från 

gudarna. Enligt den fornnordiska mytologin var det jätten Mimer som besatt kunskapen om 

runorna. Mimer, som drack ur den skapande visdomens källa, vaktade även källan i 

Undervärlden. Källan var åtråvärd och asaguden Oden ville dricka ur dess kraft för att leda 

kampen mot de onda makterna. Men Mimer ansåg att Oden först måste visa sig värdig drycken 

och hängde därför upp honom i världsträdet Yggdrasil. I nio dygn svalt och törstade Oden, men 

hade efter detta lidande förtjänat dryckens visdom. Han lärde sig även nio magiska runsånger. 

Dessa fimbulsånger, som de även kallas, hade välgörande krafter och kunde användas för att 

bland annat läka, hela och påverka vind och eld.16 Berättelsen finns i en av Eddans dikter, 

Havamal. Att runorna ansågs vara gudomliga bevisar bland annat en runsten från 600-talet, 

belägen i Västergötland, där skribenten ristat ”Runor ristar jag, de från gudarna stammande”.17   

 

2.1.3 Runradens uppbyggnad 

Den 24-typiga futharken är uppdelad i tre grupper med åtta runor i varje, så kallade ätter (ett ord 

med betydelsen ”antal av åtta”, inte ordet ätt som i ”släkt” eller ”familj”).18 Den första ätten, 

vilken innehåller de runor som bildar ordet futhark, kallas för Frejs ätt, den andra kallas för 

Hagals ätt och den tredje för Tyrs ätt. Runornas ordningsföljd påminner inte alls om 

ordningsföljden i varken det latinska, det grekiska och det etruskiska alfabetet. En korrekt runrad 

finns ristad bland annat på den så kallade Kylverstenen, en del av en dold gravhäll, som hittades 

år 1903 på Gotland. Ristningarna på Kylverstenen härstammar från 400-talet, och runologen 

                                                 
15 Odenstedt 1984, s. 106-107 
16 Thrand 1994, s. 9 
17 Rask 1996, s. 33 
18 Brate 1922, s. 12 
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Sven BF Jansson hävdar att en runrad ristad i rätt ordning ansetts ge ett betydande magiskt 

beskydd.19  

 

2.1.4  Vänderunor, stuprunor och binderunor 

Det finns flera exempel på runor som ristats åt fel håll (det vill säga att bistavarna placerats på fel 

sida av huvudstaven), så kallade vänderunor.20 De kunde även ristas upp och ner, så kallade 

stuprunor. Dessa användes oftast om ristningen bytte rad och ibland läsriktning (runor lästes inte 

alltid från vänster till höger). R-runan ristas alltid som en stupruna om den ska bindas ihop med 

andra runor, så kallade binderunor. Med binderunor bands två eller fler runor ihop till en. 

Binderunor användes mestadels i den 24-typiga futharken och nästan aldrig i den 16-typiga. 

Däremot dök de upp igen under i den medeltida runraden.21  

 

2.1.5  Lönnrunor 

Futharkens indelning i ätter användes för att rista så kallade lönnrunor. Dessa användes som ett 

chiffer för att vidarebefordra hemliga meddelanden. Lönnrunorna var uppbyggda med en 

huvudstav och bistavar.22 De visade på den ena sidan av runan vilken ätt den tillhörde och på den 

andra sidan vilken runa i ätten som avsågs. För att ytterligare förbrylla den oinvigde kastades 

ätterna om; den första ätten i runraden (Frejs ätt) kallades för den andra ätten, vilket innebar att 

den egentliga tredje ätten (Tyrs ätt) blev den första ätten.23 Det är osäkert när lönnrunorna 

började användas, men de tidigaste exemplen som hittats där futharken delats upp i ätter är 

daterade till 500-talet e. Kr.24  

 

2.1.6  De tidigaste ristningarna 

När ”runor” nämns idag menar nog de flesta i första hand de pampiga monument som utgörs av 

runstenar. De flesta runstenarna restes dock under en kort period under vikingatiden, mellan 

slutet av 900-talet och slutet av 1100-talet, och de var bara en bråkdel av alla runristningar. 

                                                 
19 Jansson 1984, s. 12-13 
20 Enoksen 1998, s. 44 
21 Enoksen 1998, s. 82-84 
22 Se bilaga 2, lönnrunor. 
23 Enoksen 1998, s. 84-85 
24 McManus 1991, s. 11 
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Runorna användes till brev och meddelanden ristade på trä25, samt för att markera ägandeskap.26 

Det finns dock inte så många föremål bevarade från tiden innan vikingatiden eftersom främst trä 

förmultnar snabbt, men år 1947 hittades en välbevarad träask i en torvmosse i Stenmagle i 

Danmark. Asken ser ut som ett gammeldags pennskrin och har tillverkarens namn, Hagråd, ristat 

på sig. Det har även hittats en kam i en annan mosse, Vimose i Danmark, med ägarens namn. 

Både kammen och asken är daterade till 200-talet e. Kr.27 Inskrifter på gravföremål har även 

hittats, till exempel en spjutspets från Mos på Gotland och ett silverspänne från Gårdlösa i Skåne. 

Dessa föremål är också daterade till 200-talet.28  

 

Även om det var ovanligt att resa runstenar innan 900-talet så var det inte helt okänt. De äldsta 

stenar som hittats har daterats till 300-talet. De flesta, ett tjugotal, finns i Norge och omkring ett 

dussin finns i Sverige, till exempel Bergastenen i Södermanland som antagligen är en minnessten 

över en man och hans hustru. Dessa tidiga stenar saknar de vikingatida stenarnas ornamentik och 

texten på dem består oftast av ett eller ett par ord, främst namn.29  

 

Enligt runforskaren Marit Åhlén var runorna ofta förknippade med magi och kunde användas 

både för att skada ovänner och för att skydda sig själv. Brakteater (hängsmycken i guld) var 

vanligt under bland annat 400-och 500-talen. På dessa finns ofta en man avbildad med runor runt 

om sig. Detta tros vara en form av Odendyrkan och runorna kunde bilda orden alu (skydd), auja 

(trygghet) och lathu (inbjudan). Avbildningen av Oden kan ha något att göra med hans 

runkunskap och de magiska krafter denne vann genom att hänga i världsträdet Yggdrasil.30 

Runorna på brakteatrarna kan även ha varit rent dekorativa och inte haft någon språklig innebörd. 

I de fall där ristningen inte kunnat tydas, förklaras detta med att läsarens kunskap om runor inte 

är tillräckligt omfattande eller att ristaren själv inte haft tillräckliga kunskaper och alltså stavat 

fel. I vissa fall anses den otydbara ristningen ha en magisk innebörd.31

 

 
                                                 
25 Enoksen 1998, s. 22 och 31 
26 Rask 1996, s. 43 
27 Rask 1996, s. 35-36 
28 Jansson 1984, s. 10-11 
29 Rask 1996, s. 37 
30 Åhlén 1994, s. 20-21 
31 Odenstedt 1984, s. 110-111 
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2.1.7  Runor som folkets skrift 

När latinet introducerades i Sverige och övriga Norden på 1000-talet blev det de lärdes språk. Få 

kunde läsa och skriva latin; de vanliga människorna fortsatte istället att använda runskriften och 

denna användes länge parallellt med den latinska skriften.32 Hur utbredd runskriften var i 

vardagligt bruk går inte att avgöra, men fynd från slutet av vikingatiden och medeltiden, bland 

annat en stor mängd runbrev och meddelanden som hittades i den norska staden Bergen på 1950-

talet33, talar för att även den vardagliga människan var läskunnig. Kyrkan och den världsliga 

makten använde dock inte runor34 förrän det återigen blev populärt på 1500- och 1600-talen.35

 

 

2.2 Övergången till den 16-typiga futharken 

 

Under 800-talet hade språket förändrats avsevärt, och det genomfördes en betydande förändring 

när den tidigare 24-typiga futharken reducerades till en runrad med bara 16 tecken.36 Denna 

förändring genomfördes i hela Skandinavien på bara några årtionden. På grund av de många 

vikingatågen som tog sin början vid 700-talets slut kan det ha uppkommit ett behov av att 

förenkla skriftspråket. Resorna, som innebar en ökad handel såväl som plundring och krig, gjorde 

att den vikingatida människan lärde sig mer om sin omvärld, och kommunicerade med betydligt 

fler människor. Detta kan vara skälet till att runornas antal minskades ner, för att göra skriften 

enklare och snabbare att rista, trots att antalet ljudvärden ökat. I och med att den nya runraden 

hade så få tecken fanns det troligen begränsat med dialektala skillnader, vilket innebär att det 

möjligen fanns ett enda gemensamt skriftspråk.37 Stavningsregler och ljudvärden var desamma 

för långkvistrunor (normalrunor), kortkvistrunor och stavlösa runor.38  

 

Det finns exempel på att båda futharkerna förekommer samtidigt. På Sveriges mest kända 

runsten, Rökstenen vid Röks kyrka i Östergötland, har ristaren använt sig av både den 24-typiga 

                                                 
32 Stålbom 1994, s. 23-25 
33 Enoksen 1998, s. 213-214 
34 Åhlen 1994, s. 4-6 
35 Enoksen 1998, s. 19-20 
36 Se bilaga 3, den 16-typiga futharken. 
37 Erikson, Strid 1991, s. 17 
38 Enoksen 2003, s. 39-42 

 13



futharken och den 16-typiga i flera former (normal- och kortkvistrunor samt lönnrunor) i den 

nästan 800 runor långa texten, som är ett av våra tidigaste litterära mästerverk.39  

 

2.2.1 Normalrunor och kortkvistrunor 

I den 16-typiga futharken gjordes många förändringar; bland annat ändrades uttalet på a-runan. 

Denna hade tidigare uttalats med ett nasalt a, men fick istället uttalet o. I den 16- typiga futharken 

användes dessutom som mest två bistavar, medan tre bistavar var vanligt i den äldre runraden.40

Denna typ av futharken, även kallad normalrunor eller långkvistrunor, var den vanliga formen, 

men det förekom även en förenklad version, så kallade kortkvistrunor. 41 Dessa gick enklare och 

snabbare att rista. Kortkvistrunorna har, jämfört med långkvistrunorna, förenklade bistavar. 

Bistavarna är nästan alltid lodräta utom på h- och m-runorna som går mot dessa regler. T-runans 

högra bistav togs bort när den gjordes till en kortkvistruna, vilket kan jämföras med guden Tyr i 

den fornnordiska mytologin. T-runan bär guden Tyrs namn och Tyr själv förlorade sin högra 

hand när asagudarna försökte binda Fenrisulven. Detta kan då ses som en reflektion av mytologin 

i runorna.42

 

I avhandlingen ”Om vikingatidens runor” av runologen Elias Wessén (1957) beskrivs dennes 

teori om lång- och kortkvistrunornas användningsområden. Enligt Wessén ska långkvistrunorna 

ha använts till monumentala steninskrifter som till exempel runstenar, medan kortkvistrunorna 

snarare användes till enkel vardagskommunikation och oftast ristades i trä. Detta är dock inte 

bevisat eftersom det inte finns särskilt många ristningar i trä bevarade från vikingatiden.43  

 

2.2.2 Stungna runor och stavlösa runor 

I och med att runraden blev åtta tecken kortare blev den mer svårläst, då ett tecken kunde ha flera 

betydelser. De ljudvärden som var mest lika drogs samman, till exempel fick ”k” och ”g” dela 

samma runa. I den nya runraden fanns det däremot två runor med ljudvärdet a (a och ã) och två 

runor med ljudvärdet r (r och R), vilket har förbryllat forskarna, eftersom flera andra ljudvärden 

                                                 
39 Rask 1996, s. 14-19 
40 Gustavson 1991, s. 26-27 
41 Se bilaga 4, kortkvistrunor och stavlösa runor. 
42 Enoksen 1998, s. 75 
43 Enoksen 1998, s. 67 
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fick dela runa (u-runan, till exempel, kunde även stå för v, o, y och ö) samtidigt som det fanns 

flera runor med nästan samma ljudvärde.  

För att göra den 16-typiga futharken tydligare utvecklades runt år 1000 ett system med stungna 

runor, det vill säga markeringar på runorna för att visa vilket ljudvärde runan symboliserade. I 

och med att en runa kunde ha flera olika ljudvärden förenklade man det hela genom att sätta en 

prick eller en punkt i eller på till exempel k-runan, vilket gjorde att den betydde g istället för k. 

Detta gjorde det mycket enklare för läsaren.44  

 

Under vikingatiden vidareutvecklades kortkvistrunorna till så kallade stavlösa runor.45 Dessa var 

i en ännu mer förenklad form än kortkvistrunorna. De kallades även hälsingerunor, då dessa först 

upptäcktes på runstenar i Hälsingland, men de har även hittats på stenar i Medelpad, 

Södermanland och i norska Bergen. Det som skiljer de stavlösa runorna från kortkvistrunorna är 

att stavlösa runor saknar huvudstavar. Detta förenklade ytterligare för ristaren och påminner 

snarast om en sorts stenografi.46

 

 

2.3 Runforskningen genom tiderna 

 

Runornas historia har berörts av flera olika författare och forskare. Den romerske 

historieskrivaren Tacitus verk Germania från omkring år 100 e. Kr. skildrar bland annat det 

urnordiska samhället under det första århundradet efter Kristus. Han beskriver en ritual där en 

präst eller familjeöverhuvudet tyder tecken som är inkarvade på träbitar.47 I Eddadikten Havamal 

beskrivs också en form av ”runundervisning” för unga män när de når vuxen ålder.48 På 900-talet 

beskrev den arabiske författaren Ibn Abi Jakub el Nedim hur ”ruserna” (den arabiska 

benämningen på nordbor) karvade sin skrift på träbitar. Detta är sannolikt runor.49

 

                                                 
44 Enoksen 1998, s. 80-81 
45 Se bilaga 4, kortkvistrunor och stavlösa runor.  
46 Enoksen 1998, s. 75-76 
47 Tacitus Germania s. 45 
48 Eriksson, Strid 1991, s. 16 
49 Enoksen 1998, s. 22 
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Vid slutet av 1100-talet författade den danske forn- och medeltidshistorikern Saxo Grammaticus 

verket Gesta Danorum. Som källa för denna historiekrönika använde han berättelser som 

muntligen förts från generation till generation, men även de bragder som med inhemsk skrift 

ristats på resta stenar. Denna ”inhemska skrift” har då tolkats som runor.50

 

Forskningen om runskriften tog fart redan innan skriften helt slutat användas. Under medeltiden 

förändrades visserligen futharken ytterligare, men den användes av folket ända fram till slutet av 

1800-talet eftersom den lokala skriften i Älvdalen innehöll ett par runtecken.51 Bröderna 

Johannes och Olaus Magnus publicerade ett runalfabet i sina verk om de nordiska folken 1554 

och 1555. I det beskrev de hur nordborna vid 1500-talets mitt fortfarande använde runor när de 

låg i fält, i form av korta meddelanden på bark eller näver. Även de samtida bröderna Olaus och 

Laurentius Petri studerade runor och beskrev runornas namn och ljudvärden med mera. 

Laurentius Petri var Sveriges första protestantiske ärkebiskop med säte i Uppsala. Brodern, 

reformatorn Olaus Petri, fann i sina studier att runorna inte upphörde att existera när landet 

kristnades utan de samexisterade med det latinska alfabetet långt in i medeltiden. Deras forskning 

trycktes dock aldrig.52  

 

Johannes Bureus (1568-1652) är kanske den främste mannen inom runforskningen i Sverige. Han 

reste runt i landet för att undersöka och avbilda runstenarna och publicerade 1599 Runakänslanes 

Lärespån. Det var stor runtavla bestående av fem olika runtabeller och åtta avbildade runstenar.  

Med stöd av Bureus forskning trycktes flera svenska ABC-böcker innehållande runor under 

1600-talet.53  Under 1600-talet forskade även fornhistorikern och matematikern Magnus Celsius 

(1621-1679) om runor. Några svårtydda inskriptioner på runstenar i Hälsingland intresserade 

honom speciellt, och han lyckades därmed lösa gåtan med de stavlösa runorna (se § 2.2.2).54

 

Tolkningarna av runor har varierat genom åren. Fornforskaren Johan Göransson (1712-1769) 

sökte precis som många andra runornas ursprung. I sitt verk Is Atlinga antydde Göransson att 

runorna härrörde från kristendomen, med Gud som skaparen av runorna. Runornas tillblivelse 

                                                 
50 Enoksen 1998, s. 30 
51 Stålbom 1994, s. 11 
52 Enoksen 1998, s. 173-175 
53 Enoksen 1998, s. 182-183 
54 Enoksen 1998, s. 194-195 
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skulle enligt detta verk dateras till 2200 f.Kr. Dessa påståenden mötte naturligtvis ett visst 

motstånd och det var bland annat dessa uttalanden som gjorde att runforskningen ansågs vara ett 

ovetenskapligt ämne. 1700-talets runforskare möttes av hård kritik och intresset för runorna 

avtog. Ämnet togs inte upp förrän på 1800-talet, då ett stort antal böcker, artiklar och uppsatser 

började publiceras.55

 

År 1865 lyckades den norske språkforskaren och runologen Sophus Bugge slutligen knäcka 

”koden” även till den 24-typiga futharken. Bugge lade även fram förslaget att det var den 24-

typiga runraden som var äldst, men de flesta runforskare ansåg att eftersom att den 24-typiga 

hade fler tecken borde den vara yngst. Den danske språkforskaren och runologen Ludvig F A. 

Wimmer stödde dock Bugges teori. Wimmer gav runraderna namnet futhark, då han funnit att 

båda runalfabetens inleddes med de sex runor som bildar ordet futhark. 1874 utgav han en 

avhandling som slutligen bevisade att den 16-typiga futharken utvecklats ur den 24-typiga.56

 

Under 1900-talet började forskarna intressera sig för hur runorna kunde ha använts i magiska 

syften, och Sigurd Agrell (1881-1936) presenterade en teori om ”talmagi” där han ansåg att 

futharken istället skulle vara en ”uthark” och det första tecknet, f, skulle flyttas längst bak i 

runraden och alltså bli det sista. Detta för att runan f stod för fä eller rikedom, vilket han tyckte 

var liktydligt med talet 24, medan runan u stod för urkraft eller uroxe, vilket då skulle 

symbolisera talet 1. Att runraden började med f istället för u var för att förvirra de oinvigda.57 

”Runmagiska” teorier av denna typ var populära under 1930-talet, men under den senare delen av 

1900-talet har runforskningen gått framåt och moderniserats, och samarbetet mellan de nordiska 

länderna har utökats.58

                                                 
55 Enoksen 1998, s. 203-204 
56 Enoksen 1998, s. 208-209 
57 Agrell 1934, s. 13-15 
58 Enoksen 1998, s. 215 
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3. Ogham  
 

3.1 Kelternas skriftspråk 

 

Det keltiska skriftspråket ogham (eller ogam) är den tidigaste kända skriften i Irlands 

skrifthistoria. Tecknen kallas feda och konsonanterna kallas tae bomnai. Skriften ristas mestadels 

i sten, som en lång huvudstav med bistavar, så kallade flesc. Varje tecken är döpt efter ett träd59, 

och förutom detta finns det andra samband mellan träd och ogham. Till exempel betyder flesc 

kvist och feda betyder trä eller träd.60 Ristningarna på oghamstenarna ska dessutom läsas nerifrån 

och upp på samma sätt som ett träd växer, det börjar med roten och växer uppåt. I handskrifter av 

senare datum, där ogham nedtecknats för att bevaras för eftervärlden, läses det däremot precis 

som det latinska alfabetet horisontellt från vänster till höger.61 Även oghamstenar i Skottland, 

som troligen är tillverkade av pikter62, är ristade med horisontella tecken.63

 

Det finns dock flera forskare, bland annat oghamforskaren Charles Graves (1812-1899), som lagt 

fram teorier om att oghamtecknen döpts till trädnamn i efterhand och inte när skriften först 

uppfanns. De baserar sina argument bland annat på att vissa av namnen är tveksamma; vissa 

tecken verkar ha mer än ett namn eller så har namnet förändrats. Det finns dessutom bara en källa 

som beskriver namnen, den förmedeltida handskriften Auraicept Na N-Éces.64  

 

3.1.1 Oghams ursprung 

Oghamskriften existerade redan på 400-talet e. Kr, men när det uppfanns och av vem är inte känt. 

Eftersom de flesta oghamstenar finns på södra Irland (samt södra England, i områden 

koloniserade av irländska kelter), och alfabetet uppenbarligen är konstruerat för språket som 

talades på Irland vid denna tidpunkt menar forskaren Damien McManus att ogham förmodligen 

                                                 
59 Se bilaga 5, ogham. 
60 Blamires 1997, s. 3 
61 McManus 1991, s. 3 
62 Pikterna var en folkgrupp i Skottland under senantiken och den tidiga medeltiden. Namnet, som gavs av romarna, 
syftade troligen på deras kroppsmålningar. Deras språk och kultur dog ut efter 800-talet e. Kr. Se 
Nationalencyklopedin band 15. 
63 Lehman 1989, s. 165 
64 Lehman 1989, s. 168 
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uppfanns av människor på södra Irland någon gång på 300-talet. Uppfinnarna var troligen 

bekanta med det latinska alfabetet och latinets grammatik, men varför de valde en annan ordning 

på tecknen är okänt.65 Oghamskriften spreds sedan från Irland, av irländska kolonister, till bland 

annat sydvästra Skottland, Isle of Man, Wales och sydvästra England.66

  

En annan teori, presenterad av Kenneth Jackson, är att när de första kristna missionärerna kom till 

Irland på 400-talet var ogham redan ett etablerat skriftspråk. Latinet etablerades mycket långsamt 

och istället användes ogham av de lärda i det förkristna Irland. Därför har inte det irländska 

oghamet någon latinsk förlaga. Enligt denna teori behärskade kelterna inte det latinska alfabetet 

när ogham skapades.67  

 

Det finns dock vissa tecken som pekar på att ogham kan ha skapats betydligt tidigare än 300-talet 

e. Kr. Vid en utgrävning på Irland år 1942 fann arkeologen Hugh O´Neill Hencken små föremål i 

trä och ben som tydligen fungerat som speltärningar, de så kallade Ballinderry-tärningarna. 

Siffrorna på tärningarna är markerade med prickar, men på en av dem är siffran fem skriven med 

oghamtecknet för V, det latinska tecknet för fem. Dessa tärningar kan vara tillverkade så tidigt 

som det andra århundradet e. Kr.68  

 

Medeltida irländska texter skrivna på latin beskriver hur ogham från början används till att skriva 

ned gamla sagor och legender på stavar av hassel eller asp. Enligt dessa texter var det de keltiska 

poeterna, filid, som använde ogham till dessa syften. Den romerske författaren Aethicus av Istria 

beskriver färden till Irland och hur han väl där undersökte en sorts ”böcker” som han kallade 

ideomchos. Dessa ”böcker” var främmande för honom och typiska för Irland; det är alltså möjligt 

att det var trästavar skrivna på ogham. Enligt en textsamling från 1400-talet, Leabhar Buidhe 

Lecain, förstördes många av dessa tidiga, hedniska, skrifter av St. Patrick i hans försök att kristna 

Irland på 400-talet e. Kr.69  

 

                                                 
65 McManus 1991, s. 1 
66 Jackson 1994, s. 157 
67 Jackson 1994, s. 175 
68 Lehman 1989, s. 163 
69 Berresford Ellis 1998, s. 32 
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3.1.2 Teorier om ursprunget 

Runteorin, förespråkad av bland annat den tyske 1930-talsforskaren Hermann Arntz, innebär att 

ogham har utvecklats från den germanska, 24-typiga, futharkens lönnrunor (eng. ”Hahalruna”). 

Lönnrunorna kunde skrivas på olika sätt, bland annat genom att rista horisontella bistavar som 

utgick från en vertikal huvudstav – precis som ogham. Arntz teori gick ut på att den som uppfann 

ogham troligen var en eller flera pikter som ”adopterat” futharkens lönnrunor och förenklat dem. 

Charles Graves (1812-1899), en av sin tids auktoriteter på ogham och sedermera biskop av 

Limerick, ansåg även han att det var troligt att oghamtecknen inspirerats av lönnrunorna men att 

det fortfarande var troligast att latinet var själva ”prototypen” för oghamalfabetet. Tyvärr håller 

teorin om ett sådant samband mellan ogham och lönnrunor inte streck. ”Hahalruna” är troligen 

yngre än ogham (se § 2.1.5).70 Författaren Steve Blamires ser däremot ingen koppling mellan 

germanska runor och ogham. En av hans argument är att oghamtecknens namn är helt klart 

irländska och inte verkar ha lånats från något annat språk. Han anser att ogham inte är särskilt 

praktiskt, då dess syfte var korta inskriptioner på resta stenar. Blamires anser inte heller att 

ogham hade en mystisk och religiös innebörd eller använts av druider. De var till för att alla 

skulle läsa dem.71

 

Kenneth Jackson (1909-1991), professor vid Edinburghs universitet, ansåg precis som Charles 

Graves att ogham härstammade från latinet. Hans teori gick ut på att skaparen/skaparna av ogham 

”adopterat” det latinska alfabetet och gjort om det till streck och punkter för att kunna rista korta 

meddelanden på träbitar.72 Fler argument för latinet som ursprungsspråk ges av McManus som 

skriver att latinet var det mest dominerande och inflytelserika alfabetet i Västeuropa under denna 

tid, och det alfabet som det var mest troligt att en irländare på 300-talet skulle ha kommit i 

kontakt med. B är dessutom den första konsonanten liksom A den första vokalen i både latin och 

ogham. Båda har också separerat på C och Q till skillnad från runor och grekiska. Detta kan tyda 

på att det finns en koppling mellan latin och ogham.73

 

                                                 
70 McManus 1991, s. 10-11 
71 Blamires 1997, s. 3-5 
72 Jackson 1994, s. 151-152 
73 McManus 1991, s. 23-24 
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De flesta forskare har försökt ge ogham ett utländskt ursprung, men McManus hävdar i sin bok A 

guide to Ogam att ”everything about ogham suggest its Irish origin”.74 Vidare föreslår han att 

ogham från början var numeriskt och användes på räknestickor. Denna teori lades fram av 

forskare redan på 1930-talet.75 Ett signalsystem som användes av romarna påminner om både 

ogham och lönnrunor. Systemet bestod i att det latinska alfabetet delades upp i fem grupper av 

bokstäver som sedan symboliserades av tända facklor som hölls i vänster eller höger hand för att 

markera vilken bokstav som åsyftades.76

 

Under medeltiden fanns enligt McManus två teorier där ogham gavs gudomligt ursprung. Enligt 

den första teorin var det den keltiske guden av kunskap och lärande, Ogma (känd på kontinenten 

som Ogmios), som skapat skriften, och enligt teori nummer två kunde ursprunget spåras tillbaka 

till byggandet av Babels torn då den lärde mannen Fenius Farsaid skapade gaeliskan och 

ogham77, enligt Auraicept Na N-Éces enkom för de keltiska filid.78 Fenius ska ha behärskat latin, 

grekiska och hebreiska.79

 

Enligt en teori i Auraicept Na N-Éces skapades ogham av Ogma, en man med goda kunskaper i 

språk och poesi. Skriften skulle vara ett bevis för Ogmas genialitet, och därmed skulle skriften 

endast tillhöra de lärda. Oghams fader är enligt denna version Ogma och oghams moder är 

Ogmas hand som skriver ogham.80 Under 300-talet ska den grekiske författaren Lucian ha rest 

runt i Gallien. Under denna resa träffade han en äldre man klädd i lejonskinn. Den gamle 

mannen, vars namn var Ogmios, hade små guldringar runt tungan som skulle symbolisera ogham. 

Mannen sades besitta vältalighet och dyrkades.81

 

3.1.3  Oghamalfabetets uppbyggnad 

Den tidigaste oghamskriften var uppbyggd av 20 tecken, 15 konsonanter och 5 vokaler, 

uppdelade i 4 grupper:  
                                                 
74 McManus 1991, s. 20 
75 McManus 1991, s. 11 
76 McManus 1991, s. 16 
77 McManus 1991, s. 19 
78 Calder 1917, Introduction. 
79 Calder 1917, s. 5 
80 Calder 1917, s. 273-275 
81 Sharkey 1975, s. 16 
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B L F S N, kallad B-gruppen 

H D T C Q, kallad H-gruppen 

M G NG Z R, kallad M-gruppen 

A O U E I, kallad A-gruppen82

 

Att vokalerna på detta sätt är separerade från konsonanterna istället för att blandas med dessa är 

en innovation som inte återfinns hos något annat samtida västerländskt alfabet.83

 

Det finns även en femte bokstavsgrupp bestående av diftonger.84 Denna grupp förekommer inte 

på oghamstenar men däremot i handskrifter; gruppen verkar ha tillkommit i efterhand och är 

baserad på det latinska och det grekiska alfabetet. Denna grupp av tilläggstecken kallas 

”forfeda”.85  

 

Beth Luis Nion eller Nin är det gamla namnet på oghamalfabetet. Beth står för björk, Luis för 

rönn och Nion eller Nin för ask.86 Namnet kommer från det första, det andra och det femte 

tecknet i alfabetet. Det finns ett flertal teorier om varför det femte tecknet, Nion, istället för det 

tredje tecknet, Fern, har blivit en del av namnet. En del forskare tror att det är för att det femte 

tecknet en gång varit det tredje, men att det senare bytt plats. En annan teori är att Luis ska 

symbolisera det andra, tredje och fjärde tecknet (Luis, Fern – som tidigare uttalades med V – och 

Sail), alltså LVS, vilket kan uttalas som Luis. Då är hela den första gruppen i alfabetets namn 

med.87

 

Namnet Beth Luis Nion kan enligt mytologin stå för den keltiske guden BeLiNos. Det finns även 

ord i den irländska och den skotska gaeliskan som innehåller stavelser som påminner om Beth 

Luis Nion. BaLlaN betyder koppliknade hål i isen, BeaLaN betyder little mouth eller mouthful, 

vilket skulle kunna peka på att ogham varit en muntlig tradition. En annan teori till varför 

alfabetet fick just den ordningen kan vara att just de tre träden – björk, rönn och ask – var särskilt 

                                                 
82 McManus 1991, s. 2 
83 McManus 1991, s. 5 
84 Se bilaga 5, ogham. 
85 McManus 1991, s. 2-3. Se bilaga 5, ogham.  
86 Se bilaga 6, oghams betydelse. 
87 McManus 1991, s. 167 (not 2 i kapitel 1) 
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viktiga i rituella sammanhang.88 Varför B (beth = björk) är den första bokstaven i skriftspråket 

sägs vara för att det var på det träslaget ogham först ristades.89

 

3.1.4 Ogham som teckenspråk 

Eftersom många anser att ogham är alldeles för klumpigt för att ha varit menat som skriftspråk 

från början har det växt fram en teori om att ogham från början var ett teckenspråk. En av de 

ivrigaste förespråkarna för detta var Robert A.S. Macalister (1870-1950), professor i keltisk 

arkeologi. Teorin gick ut på att ogham hade utvecklats som ett teckenspråk ägnat åt hemlig 

kommunikation mellan druider någon gång runt år 500 f. Kr. Efter att ha existerat som ett 

teckenspråk använt av druider i omkring tusen år tog det slutligen steget till att bli ett skriftspråk.  

Macalisters argument för sin teori om ett teckenspråk grundade sig på att de 20 ursprungliga 

oghamtecknen var uppdelade i grupper om fem; han menande att detta symboliserade handens 

fem fingrar. Detta, tycker Damien McManus, är en alldeles för lös grund att stå på. McManus i 

sin tur menar att ogham som teckenspråk vore lika klumpigt och ineffektivt som vissa forskare 

tycker att ogham som skriftspråk är.90 The book of Ballymote, skriven på 1400-talet, nämner dock 

ett sorts ogham-teckenspråk, men eftersom verket är skrivet långt efter skriftspråkets tillblivelse 

kan det inte bevisas.91  

 

3.1.5 Ogham som chiffer 

Många forskare, enligt Damien McManus, ser ogham som ett chiffer för ett annat alfabet, 

troligtvis latin, som skulle vara designat för hemliga syften. Det finns viss bevisning i senare 

irländska handskrifter att ogham funnits i flera kryptiska varianter. Professor James Carney, 

författare till The invention of the ogam cipher (1975) har föreslagit att ogham skulle fungera som 

ett chiffer som de som kunde latin inte skulle förstå, troligtvis av politiska eller militära orsaker.92  

 

Det finns gamla chiffersystem, det äldsta beskrivet av den romerske taktikern Aeneas på 300-talet 

f.Kr., där vokalerna ersätts med prickar. Antalet prickar berättar vilken bokstav i vokalgruppen 

                                                 
88 Blamires 1997, s. 39 
89 Calder 1917, s. 275 
90 McManus 1991, s. 8-9 
91 Lehman 1989, s. 164 
92 McManus 1991, s. 14-15 
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som avses. Detta påminner mycket om ogham där vokalerna ofta är prickar snarare än streck.93 

Charles Graves föreslog därför att detta chiffer kunde vara oghamets förebild.94

  

3.1.6 Oghamskriften försvinner  

Någon gång på 600-talet försvann oghamet nästan helt som monumentalskrift på Irland, och från 

700-talet och framåt användes det mestadels i handskrifter, för att sedermera ersättas av latinet 

helt och hållet. Detta skulle kunna ses som kristendomens ”triumf” över hedendomen, men Irland 

hade då redan varit kristet i flera hundra år.95 Oghamets försvinnande kan till exempel ha något 

att göra med den rika klosterkulturen, som ofta blev ett centrum för litteratur och konst. 

Munkarna kan ha uppmuntrat bruket av latinet och förkastat ogham som monumentalskrift.96 

Den sorts ogham som användes efter 600-talet kallas ”skolastisk” ogham. Olikheterna mellan 

denna version och det tidigare sägs vara att den skolastiska användes främst i manuskript, men 

det finns flera exempel på att det också användes på stenar och mindre föremål ända fram till 

1800-talet.97

 

Kunskapen om ogham verkar dock inte ha dött ut efter det slutade användas allmänt. Namnen på 

tecknen fortsatte att läras in av filid (poeter), och denna inlärning fortsatte åtminstone fram till 

1600-talet.98 Det dök också upp i olika former i manuskript från 1700- och 1800-talen, vilket 

tyder på att folk i allmänhet var bekant med skriften fortfarande. Det finns flera exempel på att 

ogham ristats i modern tid. I Ahenny på Irland finns en gravsten daterad 1802 med både latinsk 

skrift och oghamskrift. Detta skulle kunna vara ett bevis för att ogham fortsatte att användas av 

vanligt folk även efter det försvann som monumentalskrift.99

 

 

3.2 Oghamstenar 

 

                                                 
93 Se bilaga 5, ogham. 
94 McManus 1991, s. 15 
95 McManus 1991, s. 128 
96 Se Nationalencyklopedin, band 9, Irland. 
97 McManus 1991, s. 129 
98 McManus 1991, s. 128-129 
99 McManus 1991, s. 131 
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De flesta nu funna och översatta oghamristningarna är inristade på resta stenar. Dessa inristningar 

är personnamn, troligen utan magisk innebörd. Till skillnad från de nordiska runstenarna från 

vikingatiden, som berättade om resarens släktskapsförhållande till den döde, ristarens namn samt 

ofta innehöll en bön om att Tor eller den kristne guden skulle beskydda den döde, är texten på 

oghamstenarna av enklaste slag. Oftast står det bara ett namn, och möjligen vem personen i fråga 

var son till. Detta är dock fallet även med de tidigaste stenar (samtida med oghamstenarna) man 

funnit i Norden.100 Vissa av stenarna har inskriptioner både med ogham och med latinsk skrift. 

Det finns elva sådana stenar, och texten på dem är densamma på både ogham och latin. Detta har 

naturligtvis gjort översättningen enklare.101 På några irländska stenar resta under en senare 

period, från 1000-talet och framåt, kombineras oghamskriften med runtecken, bland annat på 

Killaloe-stenen som dateras till 100-talet. Killaloe-stenen och de andra stenar som kombinerar 

runor och ogham anses ha tillkommit under en period då norska vikingar koloniserade delar av 

Irland.102

 

Eftersom varken fynd av människor begravda under oghamstenarna eller i närliggande områden 

gjorts, tyder det på att stenarna inte är gravstenar utan minnesstenar. Stenarna kan även ha 

fungerat som en sorts gränsmarkering.103 Det är dock inte säkert att stenarna inte var gravstenar 

eftersom flera stenar troligen har blivit flyttade från sin ursprungliga plats. Gamla berättelser 

beskriver också hur stenar med inristningar restes över betydande mäns gravar.104

 

3.2.1 Datering av stenarna 

Oghamstenarna är svåra att datera. Det går att tidsbestämma när stenarna restes med hjälp av 

kol14-metoden (dock med en felmarginal på femtio år åt båda hållen), men det går inte att avgöra 

hur gammal skriften på stenarna är. En metod som föreslagits är att genom att bestämma åldern 

på de lavar som växer i ristningarna kan åldern på inristningarna utläsas. Detta är dock en väldigt 

osäker metod som inte har prövats i praktiken.105  

 

                                                 
100 Rask 1996, s. 37 
101 McManus 1991, s. 8 
102 McManus 1991, s. 130 
103 Blamires 1997, s. 14 
104 Lehman 1989, s. 160 
105 Harvey 2001, s. 38-39 

 25



En metod som då kan användas är att analysera förändringar i språket genom att titta på texten på 

oghamstenarna. Det kan med säkerhet sägas att stenarna är åtminstone så nya som den mest 

avancerade delen av texten – eftersom dåtida skribenter inte kunnat förutsäga kommande 

förändringar i språket – och åtminstone så gamla som det äldsta uttryckssättet i texten.106 Ibland 

försökte den som ristade använda sig av ålderdomliga uttryck och stavningar för att bibehålla 

traditionen, vilket gör att det kan vara svårt att datera stenarna med lingvistikens hjälp. Det finns 

oghamstenar med inristningar som blandar ålderdomliga stavningar med nyare, vilket förbryllar 

forskarna.107 Detta har att göra med något som kallas lenition. Adjektivet lenis betyder mjuk, och 

lenition betyder följaktligen ”förmjukande” eller ”uppmjukande” av språket. Lenitionen av 

bokstaven T blir D, K blir G, P blir B och så vidare. Troligen skapades ogham innan det skedde 

en lenition av det irländska språket, vilket gör att när skrivaren skulle rista ett modernt ord 

använde han ändå den gamla stavningen. Ett exempel som Kenneth Jackson ger är det gaeliska 

ordet CATABUTAS som efter lenitionen skulle stavas CATHUBUTHAS. 108

 

 

 

                                                 
106 Harvey 2001, s. 39 
107 Jackson 1994, s. 153 
108 Jackson 1994, s. 177-178 
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4. Sammanfattande diskussion 

 

Vårt syfte har varit att undersöka huruvida det finns ett tydligt samband eller släktskap mellan 

runor och ogham. I de källor vi använt har vi inte funnit tecken liknande stup-, binde- eller 

vändrunor representerade i ogham. Oghamtecknen verkar inte heller ha ändrats i utseende eller 

uppbyggnad genom tiderna; förutom de diftonger som lades till i efterhand har ogham troligen 

sett likadant ut nu som då det skapades. Runskriften däremot har förenklats och förändrats 

åtskilliga gånger, bland annat genom förkortning av alfabetet och förenklade ristningssystem. 

Båda skriftspråkens tecken är uppbyggda med en huvudstav och en eller flera bistavar, troligen 

för att underlätta ristandet i trä och sten. Oghamstenar läses nerifrån och upp och ibland även ner 

på baksidan av stenen. Runor däremot kan läsas på flera olika sätt, vanligast är från vänster till 

höger.  

 

De första runristningarna var innehållsfattiga och bestod endast av inristade namn, till skillnad 

från de berättande minnesstenar som restes på vikingatiden. Detta påminner mycket om de 

oghamstenar som restes på Irland vid ungefär samma tid (300- och 400-talen e. Kr.). Precis som 

runstenarna har oghamstenarna troligen inte heller fungerat som gravstenar. Inga gravar har 

funnits under eller i närheten av stenarna, utan de har snarare varit gränsmarkeringar eller 

minnesstenar precis som runstenarna. Enligt Ruth Lehmann har stenarna förmodligen flyttats runt 

under tidens gång och vissa av dem kan alltså ha fungerat som gravstenar från början, vilket hon 

säger beskrivs i gamla berättelser. Men denna teori verkar inte trolig, för trots att vissa stenar 

flyttats så har det inte hittats gravar under de som anses stå kvar på sin ursprungliga plats. Det 

borde vara så att alla stenar antingen var gravstenar eller minnesstenar.  

 

Vid datering av oghamstenar och runstenar kan det vara svårare att datera oghamstenar. Då 

runskriften ändrats genom tiderna (från 24-typig till 16-typig) så kan åldern på stenarna ofta 

avgöras bara på grundval av vilken futhark som använts. Stenar från sen vikingatid innehåller 

ofta meddelanden som beskriver tiden för inristandet, eller så har den som reste stenen namngett 

sig själv och forskarna kan därmed avgöra när stenen restes, till exempel på Jelling-stenarna i 
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Danmark.109 Det är svårare att datera oghamstenarna eftersom skriften inte förändrats nämnvärt 

och meddelandena oftast begränsar sig till ett personnamn.  

 

Eftersom majoriteten av runstenarna inte är samtida med majoriteten av oghamstenarna går det 

inte att avgöra huruvida skillnaden mellan mängden text i inristningarna har någon betydelse. Om 

traditionen med resta stenar blivit lika utbredd på Irland som den blev i Skandinavien kan det 

hända att de irländska ristningarna skulle ha blivit lika utförliga som de skandinaviska. Om 

Kenneth Jacksons teori angående en lenition av det irländska språket stämmer anser vi att det 

verkar troligt att de yngsta stenarna är de med mycket skrivfel, eftersom ju längre tiden gick desto 

svårare var det för ristaren att minnas den gamla varianten av språket. 

 

De båda skriftspråken har en mängd gemensamma nämnare. Bland annat är båda skapade för att 

ristas på trä och sten snarare än att skrivas på pergament. Båda har också döpt sina tecken till 

namn med betydelse – ogham till namn på träd och buskar, futharken till namn som har betydelse 

i den fornnordiska människans dagliga liv. Namnen gjorde det troligen lättare att minnas tecknen 

och vilken ordning de skulle vara i, eftersom begynnelsebokstaven i tecknet, med några 

undantag, är densamma som tecknet själv. Undantagen är ng-runan samt R-runan i futharken. 

Vissa forskare är dock inte övertygade om att oghamtecknen hade namn från början. Intressant är 

också att båda skriftspråken har ett tecken som betecknar ljudvärdet ng.  

 

Två av de trädnamn som finns i ogham, björk och idegran, finns även i futharken. Detta kan dock 

inte bevisa släktskap eftersom det dels är vanliga träd och dels är det för få tecken för att visa på 

en samstämmighet. En annan likhet är att varken ogham eller futharken följer den teckenordning 

som finns i de klassiska alfabeten, främst latinet; detta trots att de båda enligt de mest populära 

teorierna utvecklats ur latinet eller ett annat klassiskt skriftspråk. Enligt Odenstedt är futharken 

uppenbarligen påverkat av latinet eftersom flera tecken i futharken följer på varandra precis som i 

det latinska alfabetet, till exempel g och h, m och l, s och t och så vidare.110 Detta kan tyckas vara 

ett desperat försök att ange latinet som ursprungsalfabet för futharken.  

 

                                                 
109 Stålbom 1994, s. 113-114 
110 Odenstedt 1984, s. 108 

 28



Vidare presenterar Bengt Odenstedt en teori, som först lades fram av Erik Moltke och även andra 

forskare, om att det finns en så kallad fyndtom period mellan den tidpunkt då en skrift skapades 

tills de äldsta fynden påträffas. Denna kan enligt Erik Moltke vara så lång som 200 år. Otto von 

Friesen ansåg att den fyndtomma perioden kunde vara i ungefär 50 år. Odenstedt själv anser att 

perioden inte behöver vara så lång som 200 år, men att den troligen vara ganska lång. Varför det 

skulle finnas en fyndtom period är en bra fråga. Om ett skriftspråk bildas borde det vara för att 

det behövs, och då borde det även börja användas genast. Därför borde det finnas fynd ända från 

skriftens tillblivelse. Det tyder på att antingen har arkeologerna inte hittat de allra äldsta fynden, 

eller så skapades runorna ungefär vid den tidpunkt då det äldsta fyndet är daterat. Odenstedt anser 

att eftersom de äldsta fynden uppvisar en sådan variation i hur runorna ser ut, så borde det betyda 

att den fyndtomma perioden varit lång och gett tid för att utveckla flera varianter av runor. Men 

det kan också betyda att eftersom skriften var på experimentstadiet hade ristarna inte ännu lärt sig 

hur runorna skulle se ut, eller att de helst enkelt hade olika ”handstil”. Men, säger Odenstedt, det 

kan inte vara så. Hade detta varit fallet, säger han, skulle det stora flertalet av variationerna ha 

fallit bort inom några århundraden, vilket de inte gjorde. Odenstedt är däremot förbryllad över att 

arkeologerna inte hittat några som helst fynd av för-runisk karaktär, inga experimentella 

inskrifter, från den fyndtomma perioden. Vi är övertygade om att detta beror på att den 

fyndtomma perioden antingen inte existerade, eller var oerhört kort. Skaparna av runskriften kan 

ha haft egna varianter av runorna, som de sedan lärt ut till andra. Det kan förklara varför vissa 

runor finns i flera versioner.  

 

Enligt Odenstedt är det dessutom inte särskilt troligt att den tidiga futharken användes till något 

annat än magiska och epigrafiska inristningar. Det var inte användbart för syften som brev, 

meddelanden etc. Men med denna teori faller teorin om att runorna skapades på grund av ökad 

handel. Om de användes av handelsmän så måste de ha haft en praktisk betydelse. Troligen har 

det även använts i magiska syften eftersom folktron var stark och de som kunde skriva antagligen 

betraktades med vördnad, men när handelsförbindelserna blev fler ökade även behovet av ett 

skriftspråk. Handelsmännen var dels tvungna att kunna meddela sig med varandra och dels 

tvungna att hålla reda på räkenskaperna. Därför kan en ökad handel ha gett upphov till ett nytt 

skriftspråk. Om skaparna av runskriften var bekanta med latinet eller ej går inte att bevisa. Det 

finns också exempel på föremål med inristade personnamn (bland annat Vimose-kammen och 
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Stenmagle-asken, se § 2.1.6), och det vore ju fullständigt onödigt att rista in sitt namn i ett 

föremål om ingen annan kunde läsa det. Det tyder på att många kunde läsa runor, i alla fall i de 

högre samhällsskikten. Enligt runforskaren Marit Åhlén kunde den äldre futharken ha fungerat 

som en sorts statussymbol; de som kunde läsa och skriva hade hög status, eller så var det bara de 

av en högre samhällsklass som fick lära sig läsa och skriva. 

 

Syftet med de båda skriftspråken kan diskuteras; runorna verkar ha haft en större praktisk 

betydelse (speciellt om de utvecklades på grund av handeln). Runorna utvecklades hela tiden de 

användes för att bli mer effektiva, vilket tyder på att de var mer användbara än oghamskriften. 

Ogham, däremot, förblev konstant, kanske för att det var en tradition eller hade ett rituellt snarare 

än ett praktiskt syfte. Eftersom latinet kom tidigt till Britannien och Irland kan det vara så att 

ogham kanske inte behövdes som skriftspråk på samma sätt som runor utan hade en mer rituell 

innebörd. Enligt vår uppfattning har runorna skapats på grund av en ökad handel, vilket krävde 

att köpmännen kunde hålla ordning på räkenskaperna, skicka meddelanden till varandra och så 

vidare. Ogham kan ha skapats som en motreaktion på latinets utbredning och det romerska rikets 

inflytande, eller av en irländare som influerats av latinet och bestämt sig för att skapa ett 

skriftspråk för sitt modersmål. Tyvärr finns det inte tillräckliga bevis för att kunna fastställa exakt 

vilka som använde ogham och vad det användes till, men enligt Auraicept Na N-Éces ingick det i 

de keltiska poeterna filids utbildning och användes av dem för att nedteckna sagor och poesi. 

  

Enligt Kenneth Jackson har runor och ogham inget som helst samband. Runorna härstammade 

enligt honom från ett norditaliskt alfabet, vilket även Marstrander hävdar, och ogham härstammar 

från latinet. Att de fick ett liknade utseende är en slump som mest har sin orsak i att tecknen 

skulle vara enkla att rista. Denna teori stöds av Steve Blamires. Marstrander däremot ansåg att 

runor och ogham utvecklats i samma region i Sydeuropa men sedan gått skilda vägar. Båda 

skriftspråken ska enligt honom härstamma från ett norditaliskt alfabet. Om det överhuvudtaget 

finns ett samband vore detta det troligaste.  

 

Ursprunget till dessa båda skriftspråk kan, och kommer, säkerligen diskuteras och debatteras av 

forskare under lång tid framöver, och efter författandet av denna uppsats har vi funnit att det inte 

finns tillräckliga bevis för att hävda att runor och ogham är besläktade. Det finns inte heller 

 30



tillräckliga bevis för att med bestämdhet kunna avgöra vilket skriftspråk som ligger till grund för 

vare sig runor eller ogham. Rent tidsmässigt skulle det kunna finnas ett släktskap mellan de två 

skriftspråken, och omkring 1000-talet e. Kr. har vikingar bevisligen färdats till Irland och lämnat 

spår av runor efter sig, till exempel på Killaloestenen (se § 3.2). Dock finns det inga bevis för att 

nordbor rest till de keltiska områdena innan 1000-talet eller att ogham och runor haft någon sorts 

kontakt medan de utvecklades. Det motsäger alla teorier om att runorna skulle vara grunden till 

ogham, eller tvärtom. Vi kan inte göra annat än att hålla med E. H Antonsen, som säger att 

”eftersom vi inte vet var och när runalfabetet uppstått, kan vi inte heller veta vilket sydeuropeiskt 

alfabet som ligger till grund för futharken.”111 Detsamma kan naturligtvis sägas för ogham, vars 

ursprung än så länge är ännu dunklare än runornas.  

 

Våra undersökningar har dock lett till en framväxande övertygelse om runor och ogham 

överhuvudtaget har ett annat alfabet som grund, så är det latinet som är den troliga moderskriften. 

Latinet har sedan länge varit den mest utbredda skriften i större delen av det förmedeltida Europa, 

och därför är det sannolikt att skaparna av runskriften och ogham stött på detta skriftspråk långt 

innan de påträffat grekiska eller etruskiska. När de båda skriftspråken skapades kan däremot inte 

bevisas, men ett troligt datum är omkring år 100 e. Kr. för runorna och ett eller två århundraden 

senare för ogham.  

 

 
 
 
  

 

                                                 
111 Odenstedt 1984, s. 79-80 
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