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Sammandrag 

 

Uppsatsen syftar till att beskriva hur de belagda feminina substantiven böjdes i runsvenska. 

Materialet utgörs i huvudsak av beläggen på de feminina substantiven i Svenskt 

runordsregister. För att uppnå syftet används dels böjningssformerna som materialet visar, 

dels motsvarande feminin substantivböjning i fornsvenska och fornisländska. 

    Uppsatsen visar att det är möjligt att ställa upp böjningsparadigm med de feminina 

substantivens böjning i runsvenska.   

 

Nyckelord: jämförande språkforskning, morfologi, runologi, runor, runinskrifter, runsvenska, 

runstenar, vikingatid.  

 

 

Förkortningar 

runsv. = runsvenska 

fsv. = fornsvenska 

fisl. = fornisländska 

fvn. = fornvästnordiska 

sg. = singular 

pl. = plural 

nom. = nominativ 

gen. = genitiv 

dat. = dativ 

ack. = ackusativ 

obl. = oblik 

f. = femininum 

m. = maskulinum 

n. = neutrum 
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1. Inledning 

Svenskt runordsregister (SRR) av Peterson (2006) är ett komplement som äldre tiders 

runologer säkerligen hade önskat sig. Min förhoppning är att denna uppsats i sin tur ska 

utgöra ett komplement till hennes register. Med hjälp av min uppsats hoppas jag nämligen 

kunna bidra till att förklara den feminina substantivböjningen som helhet i runsvenskan.  

 Min uppsats är på sina ställen tämligen tung, men jag har velat vara noggrann med att visa 

hur jag har resonerat. Jag har så gott det går försökt att förklara mina tankegångar på ett 

lättförståeligt vis, men utan tvekan förutsätts vissa språkhistoriska förkunskaper för att kunna 

ta del av allt som står. Dock är min förhoppning att bilagan med färdiga paradigm ska kunna 

vara alla intresserade till gagn.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Både fornisländska och fornsvenska har beskrivits ingående. Många grammatikor finns som 

behandlar deras fonologi, morfologi, syntax o.s.v. Detta gäller dock inte runsvenska. Det 

beror i hög grad på att ämnet runsvenska är så komplext, men materialet så ringa och 

svårhanterligt. Men faktum är att vad morfologin anbelangar har Lena Peterson i SRR – samt 

den forskning som bidragit till registret – redan utfört det svåraste arbetet, nämligen sållat bort 

osäkra belägg och angivit de mest sannolika tolkningarna. På så vis finns redan grundvalen 

för att skapa en runsvensk böjningslära. En sådan hoppas jag att bidra till. Denna uppsats 

inriktar sig på de feminina substantiven. De starka femininerna är intressanta att undersöka på 

grund av deras tendens till att analogiskt byta böjningsmönster. Det är av vikt att klargöra om 

det över huvud taget är möjligt att ställa upp böjningsparadigm över en grupp som är så 

benägen till förändring. De svaga femininerna övergår inte på samma vis till andra 

böjningsmönster och fungerar som en intressant motsats till de starka. Min övergripande 

frågeställning är: hur böjdes de feminina substantiven i runsvenskan? 

 

1.2. Teori och terminologi 

1.2.1. Runsvenska  

Runsvenska är ett språk belagt i ungefär 2500 runinskrifter inom det medeltida Sveriges 

riksgräns (Peterson 1996:23), från ca år 800 till ca 1130. Runsvenska skrivs med den yngre 
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runraden, med eventuellt tre tillhörande stungna runor. Denna runrad kan vara skriven med 

långkvistrunor, kortkvistrunor och stavlösa runor.  

 

Bild 1. Långkvistrunor, kortkvistrunor och deras translittering (Peterson 1994:67).  

 

Bild 2. Stavlösa runor och deras translittering (Peterson 1994:70).  

 

1.2.2. Begrepp 

Begreppet stam är grundläggande för uppsatsen. Viktigt är att skilja på ursprunglig stam och 

faktiskt stam vid en given tid, t.ex. i runsvenska, fornsvenska eller fornisländska. Ett exempel 

är bōt. Det är en ursprunglig ō-stam. Med det menas att ordet genom jämförande metod 

rekonstruerats som ett urgermanskt *bōtō-, med en stamvokal *ō.  I fsv. har ordet bōt fått en 

böjning pl. nom. ack. bø̄ter, där e är inskottsvokal. Ordet har alltså analogiskt anslutits till ett 

nytt böjningsmönster av typen natt : nätter i nysvenska. Därför är ordet bōt ett fornsvenskt 

rotnomen – inte ō-stam. 

 Ett ofta använd uttryck i uppsatsen är s.k. sexuella ord. Sexuella ord betecknar ett 

kvinnligt, levande väsen. Begreppet inkluderar ord med betydelser såsom 'kvinna', 'syster' och 

'brud' såväl som kvinnonamn, men även djur av honkön, t.ex. 'märr' och 'ejderhona'.  

 

1.2.3. Tidigare forskning om runsvensk morfologi 

Den runsvenska morfologin som helhet är ett föga undersökt ämne. Ingen övergriplig 

sammanställning av den finns. Wessén omnämner överhuvud inte runsvensk ordböjning i sin 

Svensk språkhistoria I – Ljudlära och ordböjningslära (1968). I Noreens Altschwedische 

grammatik (1904) finns endast spridda upplysningar om runsvensk böjning. Den veterligen 

mest omfattande systematiseringen av runsvensk ordböjning är Forssmans magisteruppsats 

Studien zu einer runenschwedischen Grammatik (2002) som behandlar böjningen av 

substantiv, adjektiv, participer, personnamn och ortnamn – dock bara i runinskrifter i 

Västergötland. I sin uppsats sorterar han det västgötska materialet efter stam och analyserar 
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belagda ord och böjningsformer. Uppsatsen är stor till omfånget och nydanande i dess sätt att 

systematisera runsvenska belägg. Ett annat viktigt verk är Petersons avhandling 

Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan (1981), i vilken hon bland annat undersöker de starkt 

böjda kvinnonamnen i runsvenska inskrifter. Dessa är väl belagda och därigenom möjliggör 

Petersons avhandling en fullständig överblick över böjningen av dem. I övrigt återstår mycket 

att göra.  

 

1.2.4. Datering av inskrifter 

Ett tillförlitligt sätt att datera runinskrifter är genom en metod utvecklad av Gräslund (se t.ex.  

Gräslund 2002). Metoden utgår från ornamentiken. Enkelt sammanfattat saknar stilgruppen  

RAK ornamentik. På stenar av stilgrupp Fp syns rundjurshuvudet ur ett fågelperpektiv. På 

Pr 1–5 syns huvudet istället i profil, där rundjurens olika utseende kan katogoriseras i fem  

olika grupper. RAK dateras till ca 980–1015, Fp ca 1010–1050, Pr 1 ca 1010–1040, Pr 2 ca  

1020–1050, Pr 3 ca 1050–1075, Pr 4 ca 1070–1100 och Pr 5 ca 1100–1130. Det bör dock  

nämnas att det finns vissa stenar av typen RAK som är uppenbart unga, såsom U 184  

(Larsson 2002:25). Dessutom finns typen KB, korsbandsstenar, på vilka runbandet går över i  

ett kors. Dessa har daterats till samtida med RAK, Fp, Pr 1 och Pr 2, d.v.s. ca. 980–1050, av  

Lindblad och Wirtén (1992:50). Gräslund (2002:145) skriver att korsbandsstenar visar ett  

"nära samband med Fp, Pr 1 och Pr 2, varför de bör höra hemma i 1000-talets första hälft".  

Källström (2007:68) poängterar att "[d]et finns dock indicier som talar för att korsbandsstenar  

kan ha tillkommit under en senare period". Han nämner Sö 178, på vilken runbandet övergår i  

ett kors, alltså typisk korsbandsstil, men rundjurshuvuden på överdelen av stenen visar att  

stenen hör till Pr 4. Det skulle enligt honom kunna tyda på korsbandsstenar i vissa regionala  

traditioner kunde vara yngre.  

   

1.2.5. Translitterering och normalisering 

I SRR kan det anges ett tecken efter signumet för ett belägg, vilket ger information om 

belägget t.ex. är osäkert tolkat eller läst. Sådana tecken skrivs inte ut i uppsatsen. I övrigt sker 

translitterering och normalisering enligt etablerade principer (Bianchi 2010:19). Ett streck, -, 

visar att där finns en runa som inte kan bestämmas. Tre punkter, ..., visar att en del av 

belägget saknas. En translitterering av ett belägg skrivs med fet stil, medan dess normalisering 

till en antagen runsvensk form skrivs kursivt.  
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Jag använder mig av samma ortografi för normaliseringen som den i SRR. Ortografin innebär 

t.ex. följande: 

 Ursprungliga diftonger skrivs alltid ut, t.ex. møy.  

 Eventuell vokalbalans utmärks inte, t.ex. rūnaʀ och inte rūnæʀ. 

 Lång och kort vokal markeras, t.ex. vīking och vitring. Detsamma gäller konsonanter, 

t.ex. ǣtt och bōt.   

 Ljudet [w] skrivs <v>, t.ex. vīking. 

 Både konsonantiskt och vokaliskt i skrivs <i>, t.ex. vitring och øyiaʀ. 

Omdiskuterat är u-omljud av a och ā. Klart är att omljudet har verkat på östnordiskt område; 

rester finns därav både i nutida svenska och i runsvensk ortografi. Men någon gång har de u-

omljudda vokalerna i mycket hög grad börjat gå tillbaka till a och ā. Exakt när detta skedde, i 

vilka ord och i vilka böjningsformer låter sig inte fastställas. Det faktum att a-runan skulle 

kunna beteckna en u-omljudd vokal försvårar möjligheten att fastställa u-omljudets 

utbredning i runsvenska. Strandberg (2004:2) har i sin undersökning över u-omljud i 

runöstnordiska kommit fram till att grafiskt markerat u-omljud – alltså inte skriven med en a-

runa – av a och ā förekommer i 4,4 % av de runöstnordiska steninskrifterna. Jag kommer 

därför inte räkna med någon morfologiskt betingad växling mellan a och ǫ eller ā och ǫ́ som i 

fornisländska. För ytterligare upplysningar se Strandberg (2004).  

 Noreen (1904 § 163 2.) beskriver en ljudförändring där a i följande stavelse påverkar så att 

u blir o. I Östgötalagen finns en sådan växling, t.ex. sg. nom. kona, obl. kunu; pl. gen. sona 

men dat. sunum. Denna växling kategoriseras som a-omljud av Noreen, men kan förklaras 

annorlunda och liknar väl närmast ett slags vokalharmoni (se Syrett 1924:221). I runsvenska 

stavas visserligen sunʀ/sunn aldrig med <o> i roten i sg. nom, men i sg. ack. finns son i två 

belägg. Detta visar att en regelbunden vokalharmoni, med t.ex. sg. nom. ack. sunʀ/sunn, sg. 

gen. sonaʀ, pl. gen. sona inte kan antas – åtminstone inte över hela det runsvenska området 

genom hela perioden. Detsamma kan man se i sg. ack. konu gonu, då formen avviker från 

Östgötalagens sg. ack. kunu. Jag stavar därför med ett genomgående <o> genom paradigmet 

för kona.  

 Därtill vill jag nämna ʀ, s.k. palatalt r. Etymologiskt ʀ skrivs ut förutom efter þ, ð, t, d (och 

nn), t.ex. syndiʀ men -gærðr, eftersom ʀ tidigare övergick till r efter dessa konsonanter (se 

Larsson 2002:90). Dessutom förekommer flera svårförklarade belägg med utelämning av ʀ-

runan i slutet på ord. Dessa belägg utan ʀ normaliseras med bevarat ʀ, t.ex. rūniʀ för runi – se 

också 2.1.2.4.  
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1.2.6. Utgångspunkter 

För det första behandlar jag inte de excerperade beläggen olika efter ålder eller geografisk 

lokalisering såvida inte annat anges. Beläggen ses alltså som ingående i ett synkront språk 

utan dialekter om det inte framgår annorlunda. För det andra är en viktig utgångpunkt i arbetet 

att jag utgår från att runristarna stavade som det lät (se Williams 1990:10–14). För det tredje 

är min utgångspunkt morfologiskt sett att runsvenska substantiv böjs mycket likt dem i fsv. 

och fisl. om inte beläggen visar annat. 

 

1.3. Material 

De feminina substantiven i SRR utgör uppsatsens material förutom r-stammarna dōttiʀ, mōðiʀ 

och sȳstiʀ. Detta register är en sammanställning över de runsvenska uppslagsorden och deras 

former. Beläggen sorteras efter först uppslagsord, sedan numerus och kasus. Inskrifter från år 

800 till 1130 inom Sveriges medeltida gränser är medtagna undantaget Gotland. Därutöver är 

inskrifterna Forsaringen och Frösöstenen med. Materialet är redan kvalitetsgranskat; 

inskrifterna har bedömts som tillräckligt säkert lästa och tolkade. För ytterligare upplysningar 

om materialurvalet, se rubriken Material i SRR.   

 För min uppsats vidkommande är läsarens tillgång till SRR, vilket lyckligtvis ligger på 

nätet, av vikt. Framgår det inte i uppsatsen från vilken inskrift ett belägg kommer, står 

information därom att finna i SRR. Dessutom finns översättningar där.  

 

1.4. Metod och disposition 

För att skapa en böjningslära över femininerna i runsvenska måste ordens stam fastställas. I 

2.1.1. utreder jag de starka femininernas sannolika stam i runsvenska. Jag utgår i kapitlet från 

ordens ursprungliga stam. Huvudsakligen är det böjningen i pl. nom. ack. som avgör vilken 

stam ett ord tillhör – undantaget är iō-stammar som istället kännetecknas av ändelsen sg. dat. 

ack. -i. Därefter utgår jag i avsn. 2.1.2–2.1.7 inte längre från ursprunglig stam, utan från den 

faktiska, runsvenska stamtillhörighet som fastställts i avsn. 2.1.1. De svaga femininernas 

stammar utreds i avsn. 2.2. I avsn. 2.2.1–2.2.4 beskrivs ōn-, jōn- och iōn- stammar, medan īn-

stammar beskrivs för sig i avsn. 2.2.5.  

 För att konstruera runsvenska böjningar utgår jag dels från de runsvenska beläggen, dels 

från hur de olika stammarna och orden böjdes i fsv. och fisl. Den belagda runsvenska 
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böjningen samt fornisländsk och fornsvensk böjning bidrar tillsammans till att förklara hur 

runsvensk feminin substantivböjning såg ut.   

 Det kan inte nog understrykas att det runsvenska materialet är mycket litet. Detta faktum i 

samband med att många ord bytt böjningsmönster från den ursprungliga stammens gör det 

ofta svårt att säga helt bestämt hur ett visst ord böjdes. Men i och med att målet med 

uppsatsen är att kunna uppställa böjningsparadigm är jag tvungen att ta ställning till 

böjningsformer även när de är osäkra. Detta bör läsaren ta i beaktning. Dessutom, eftersom 

jag går igenom så pass många ord inom den knappa tidsram som en C-uppsats innebär, bör 

det beaktas att felaktigheter kan finnas. 
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2. Resultat och analys 

I redovisningen av belagda böjningsformer som följer står en siffra efter varje belägg. Siffran 

visar hur många belägg det finns med samma stavning. T.ex. "brōaʀ broaʀ 3" visar att tre 

likadant stavade belägg broaʀ föreligger för den normaliserade formen brōaʀ. I vissa 

sammanfattningar nedan skiljer jag på belagda, sannolika och möjliga böjningar, där 

sannolika böjningar är säkrare än möjliga. 

 

2.1. Starka femininer 

2.1.1. Stamtillhörighet och pl. nom. ack.  

Som sagts ovan avgörs i regel de starka femininernas stamtillhörighet av deras böjning i pl. 

nom. ack: ō-stammar har -aʀ, i-stammar -iʀ, rotnomen -ʀ/-r med i-omljud och jō-stammar  

-iaʀ. Undantaget är iō-stammar som kännetecknas av sg. dat. ack. -i.   

 I avsn. 2.1.1.1–2.1.1.4. utreds vilken runsvensk stam orden tillhörde utifrån ordens 

ursprungliga stam. Sedan tas orden upp på nytt i kap 2.1.2–2.1.7. utgående från runsvensk 

stam.  

 

2.1.1.1. Ursprungliga ō-stammar 

Till de ursprungliga ō-stammarna hör ā, bōt, braut, brō (inkl. stæinbrō och (h)laðbrō), dȳrð, 

far, grikkhafn, gærð, iǫrð, mark, rūn, sak, sōl, spang, strand, þakk, valrauf, vīking och vitring.  

Pl. nom.  

 -aʀ är belagt i rūnaʀ runaʀ 1 och valraufaʀ ualraubaʀ 1. 

Pl. ack. 

-aʀ och -iʀ är belagda. Ändelsen -aʀ är belagd i brōaʀ broaʀ 3, sakaʀ sakaʀ 2, spangaʀ 

sbakaʀ 1, sbankaʀ 1 samt i många belägg för rūnaʀ t.ex. runaʀ och runoʀ. Ändelsen -iʀ är 

belagt i grikkhafniʀ krikhafnir 1 samt i många belägg för rūniʀ t.ex. runir och runiʀ.  

Beläggen visar att två av de ursprungliga ō-stammarna fått i-stammarnas plural, nämligen 

grikkhafniʀ och rūniʀ. Att både rūnaʀ och rūniʀ föreligger visar en inomspråklig variation i 

runsvenska; dock är rūnaʀ betydligt vanligare (se SRR). Ändelsen -aʀ är genomgående 

bevarad hos brō, sak, spang och valrauf.  

Om de belagda böjningsformerna. -aʀ/ar är en plural som är vanligare i Öst- än 

Västnorden. Wessén (1958b § 97) skriver t.ex. att "[d]e feminina substantivens uniformering i 
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Sg. är till stor del samnordisk och vida äldre än det huvudsakligen västnordiska utbytet av -ar 

mot -ir i Pl." Hesselman (1918:346) skriver "att pluralbildning på -ir (-er) av femininer 

överhuvud har en vida starkare ställning västerut och i norskan än i central svenska: i Norge 

är -ir enligt Aasen den vanligaste för femininerna, i Sverige har däremot -ar tidigt fått en 

övervikt". Således fordras det en öppenhet för att runsvenska ō-stammar i högre grad bevarat  

-aʀ än fornisländska. Dock har inte runsvenska fullständigt bevarat -aʀ; det visar grikkhafniʀ 

och rūniʀ. Ej heller är -aʀ i brōaʀ, sakaʀ och rūnaʀ avvikande från fisl. Brú har -ar i fisl., vid 

sidan av -r (Noreen 1970 § 375 anm 2). Sǫk har pl. -ar jämte -ir (Noreen 1970 § 375). Rún 

har -ar (Noreen 1970 § 375) och -ir (Iversen 1973 § 64.3). Emellertid har runsv. spangaʀ 

bevarat -aʀ i motsats till det i fisl. förekommande -ir jämte rotnomenböjning spengr. Här ser 

vi kanske en följd av av att -aʀ i högre grad bevarats i Östnorden.  

 I Noreen (1904 § 399 anm. 1) framgår att hampn i fsv. kan både ha -ar och -ir. Detta -ar 

förekommer i fisl., även om det är ovanligt (Noreen 1970 § 390 4.). Jag ser det som sannolikt 

att det jämte belagt hafniʀ fanns *hafnaʀ. I uppsatsen sorterar jag dock ordet som i-stam, då  

-iʀ är den belagda ändelsen.  

Om övriga ord. I fisl. har dýrð -ir enligt Egilsson (1931:93). I brist på andra källor ser jag -iʀ 

som den mest sannolika pluraländelsen för dȳrð.  

 Wimmer (1874 § 33 B) skriver att gerð i fisl. har bevarat pl. -ar i betydelsen 'dräkt', men i 

betydelsen 'handling', genomgående antagit -ir. Det är i denna betydelse 'handling' som runsv. 

gærð är belagt, så troligen böjdes runsv. gærð som i-stam, även om det är osäkert. 

 Om iǫrð står hos Noreen (1970 § 391. anm 2) att ordet gammalt och sällan i diktspråk har  

-ar, annars -ir. Iǫrð tycks i fsv. bara böjas som i-stam (Noreen 1904 § 408 1). Eftersom ordet 

är en ursprunglig ō-stam blir det svårt att ta ställning för en viss ändelse, och jag ser -iʀ och  

-aʀ som lika sannolika.  

 Strand böjs i fsv. som i-stam (Noreen 1904 § 408). I fisl. kan ordet böjas som rotnomen 

och i-stam (Noreen 1970 § 416 4). I Egilsson (1931:542) anges bara pl. -ir i fisl. Troligen var 

det en runsvensk i-stam.  

 Bōt böjs i fsv. som rotnomen (Noreen 1904 § 433). Detsamma gäller i fisl., även om ett 

ovanligt -ir också förekommer (Iversen 1973 § 85.7). Möjligtvis böjdes ordet i runsv. som 

rotnomen, även om -aʀ och -iʀ inte kan uteslutas. 

 Fǫr kan ha -ar men också -ir (Noreen 1970 § 376) i fisl. I Egilsson (1931:166) anges bara  

-ar. Fsv. far nämns ej i Noreen (1904), men givet att det är en ursprunglig ō-stam som i fisl. 

ofta hade -ar, är runsvenskt -aʀ mest sannolikt. 
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 Noreen (1970 § 391) skriver att braut har -ir i fisl. Ett fsv. brø̄t omnämns inte i Noreen 

(1904) och någon pluralform tycks inte belagd. Därför antar jag med viss tvekan att runsv. 

braut hade pl. -iʀ.  

 Noreen (1970 § 390) skriver att þǫkk har -ir i fisl. I fsv., vid sidan av þakkir, finns enstaka 

belägg för i-omljud i pl. (Noreen 1904 § 409). Sådana omljudda former måste vara en 

tillfällig novation, eftersom ordet är en ursprunglig ō-stam. Jag finner ett runsv. -iʀ troligt.  

 Ordet mark 'mark (viktenhet)' är rotnomen i fisl, likaså i fsv., men det kan böjas som ō-

stam i forngutniska (Wessén 1927:85). Sannolikt är väl ändå ordet rotnomen i runsv., även 

om den forngutniska böjningen gör det något osäkert. För mark 'minnesmärke', se 2.1.4.3.  

 Ord på -ing är motståndskraftiga och bevarar -ar väl både i fisl. och fsv. Alltså har vīking 

och vitring mycket sannolikt bevarat ändelsen i runsv.  

 Ordet ǫ́, motsvarande runsv. ā, har i fisl. sg. gen. och pl. nom. ack. -r. I fsv. förekommer 

den götiska böjningen och novationen ā : ǣr (Wessén 1927:93). Detta ǣr lär sannolikt 

utvecklats ur att äldre stadium *ā : *ār i analogi med t.ex. tā : tǣr 'tå'. Den ovanliga böjningen 

-r utan i-omljud, alltså som i fisl., har blivit den vanligare -r med i-omljud – alltså vanlig 

rotnomenböjning. Detta tyder alltså på ett runsv. *āʀ. Emellertid finns det i äldre fisl. former 

som bláan belagda, utan kontraktion vid hiatus (vokalmöte) āa (Noreen 1904 § 153 1). Detta 

gör ett runsv. *āaʀ tänkbart, varför jag antar sg. gen., pl. nom. ack. ā(a)ʀ och pl. gen. ā(a) 

med en osäker ändelse. Ordet sorteras hur som helst som runsvensk ō-stam. 

 Eftersom rūn övervägande har -aʀ, sorteras ordet i uppsatsen som ō-stam.  

Sammanfattning. Belagda ō-stammar är brō, sak, spang, valrauf. Rūn är en övervägande 

belagd ō-stam. Ā, far, sōl, vitring och vīking är sannolikt ō-stammar. Belagd i-stam är 

grikkhafn. Braut, dȳrð, gærð, strand och þakk är möjligen i-stammar. Rotnomen är möjligen 

bōt och mark 'mark (viktenhet)'. Ordet iǫrð är sannolikt ō- eller i-stam och behandlas därför i 

avsn. 2.1.7. 

 

2.1.1.2. Ursprungliga i-stammar 

Till de ursprungliga feminina i-stammarna hör ald, bø̄n, dāð, færð, gift, hvītavāðiʀ pl., īð, 

kvǣn, miskunn, skipan och ǣtt.  

Pl. nom. 

-iʀ är belagt i dǣðiʀ taiþir 1.  

Pl. ack.  

-iʀ är belagt i bø̄niʀ byniʀ 1.  
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Pl. nom. eller ack.  

-iʀ är belagt i giftiʀ kiftiʀ 1.  

-iʀ är genomgående bevarat hos de ursprungliga i-stammarna.  

Om de belagda orden. Enligt Iversen (1973 § 68.8) har dǫ́ð -ir. Det avviker från belägget 

dǣðiʀ taiþir. Noreen (1970 § 392 1.) skriver att i fisl. har i-omljudd vokal försvunnit och det 

undantag som finns är just Karlevistenens taiþir. Sannolikt är väl därför att det i runsv., vid 

sidan av dǣðiʀ, förekommit ett minst lika vanligt *dāðiʀ. I Hellquist (1939:168) står "fsv. 

dādh, f.? o. n.", vilket tyder på att inget säkert belägg för pl. i femininum torde förekomma i 

fsv.1 Belägget taiþir är dock bevisligen femininum, vilket gör att endast jämförelser med fisl. 

är relevanta. I fisl. har bǿn och gift pl. -ir (Iversen 1973 § 68.8 & 12), vilket stämmer med de 

belagda formerna giftiʀ och bø̄niʀ.  

Om övriga ord. Noreen (1970 § 390), skriver att ord på -kunn får pl. -ir, t.ex. miskunn. Enligt 

Iversen (1973 § 68.8,9) är -ir även rådande i átt/ǽtt, ferð, kván/kvǽn och skipun. Jag har inte 

funnit några avvikelser från detta i fsv. Sannolikt hade alltså dessa ord -iʀ i runsv.  

 Ordet ǫld kunde sällan och i äldre diktspråk få pl. -ar, annars -ir (Noreen 1970 § 391 anm. 

2). I Egilsson (1931:660) omnämns inget -ar. I fsv., enligt Noreen (1907 § 409 1), har ald 

plural -ir. Eftersom ald är en ursprunglig i-stam samt att -ir är gängse i både fisl. och fsv. 

finner jag runsv. -iʀ mest sannolikt. Ljudlagsenligt *ældiʀ/r finns inte belagt i fornnordiska.  

 Noreen (1970 § 390 4.) skriver att i diktspråk finns en böjning för vǫ́ð med pl. vǽðr vid 

sidan av gängse váðir. Detta -ir överensstämmer med vad Noreen (1907 § 408) skriver om 

fsv., nämligen att vāð har pl. -ir. Ljudlagsenligt *vǣðir/ʀ tycks inte belagt i fornnordiska, 

även om vǽðr mycket väl kan vara en analogisk utveckling från äldre *vǣðiʀ i analogi med 

rotnomen. Jag finner ändå runsv. *hvītavāðiʀ sannolikast.  

Īð eller ið: Belägget -þ på Sö 60 har i SRR normaliserats īð. I SöR (s. 46) anges att ordet 

motsvarar "fvn. ið". Eftersom fisl. ortografi anger vokallängd har författaren alltså 

normaliserat ordet ið. Vilket ord är det som är belagt: īð eller ið? 

 Íð betyder 'gjerning' (Fritzner 1954, 2:197) och ið 'arbeid' (Iversen 1973 § 66.4). Īð och ið 

är ord av olika stammar. Íð är enligt Magnússon (1989:415) en ursprunglig i-stam, medan ið 

är jō-stam. Han skriver att möjligen motsvarar id i nynorska, svenska och danska snarare 

ordet īð än ið. I Hellquist (1939:397) står att nusvenskt id var īð i fsv. och motsvarade íð i fisl. 

                                                        
1 Det fsv. och rikssvenska neutrala genuset kan förklaras med att dāð i fsv. ofta stod 

tillsammans med den rimmande neutern rāð, t.ex. rāð ok dāð (Cederschiöld 1913:61). 
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Av detta att döma tycker jag det finns fog för att anta att normaliseringen īð av -þ i SRR är 

korrekt. Ordet är således troligen en ursprunglig i-stam. I Egilsson (1931:323) framgår att pl. 

är -ir för íð. Detta gör runsv. *īðiʀ sannolikt.  

Sammanfattning. Belagda i-stammar är bø̄n, dāð och gift. Sannolikt är færð, hvītavāðiʀ pl., 

īð, kvǣn, miskunn, skipan och ǣtt också i-stammar. Ald är möjligen en i-stam.  

 

2.1.1.3. Ursprungliga rotnomen 

Till ursprungliga rotnomen hör borg, nātt och stæinþrō.  

Pl. nom 

-r med i-omljud är sannolikt belagt i nǣttr notu 1.  

Pl. ack.  

-iʀ är belagt i borgiʀ burkiʀ 1.  

Stavning notu på Vg 119 av nǣttr är oväntad. Runan u tolkas här som en slarvigt ristad r-

runa, alltså ᚢ för ᚱ, som betecknar ett uttal ʀ eller r, vilket är en stavning som finns på fler 

ställen i inskriften (von Friesen 1940:59–62). Att o betecknar ett nasalt ǣ är dock inte oväntat, 

jämför frota frǣnda på Vs 31. Nātt böjs såväl i fisl. som fsv. som rotnomen, vilket stämmer 

med belägget.  

 Borg kunde böjas både med pl. -ar och -ir i fsv. (Noreen 1904 § 399 anm. 1). I fisl. har 

borg bara pl. -ir (Noreen 1970 § 391). Även i diktspråk anges bara -ir (Egilsson 1931:57). Det 

kan inte uteslutas att böjningen *-aʀ förekom i runsv., men då belägget burkiʀ på Sö 166 

tillhör stilgrupp RAK (SRD), och således är en gammal ristning, tycks det tveksamt. Inget 

tyder på ett runsv. *byrgʀ.  

 Þrō är ett ursprungligt rotnomen, men i fsv. är det aldrig belagt i ett utslagsgivande kasus 

som kan säga hur det böjdes (Olsson 1916:340). Beträffande fisl. är þró i Noreen (1970: § 

416 3.) sorterat som rotnomen som också kan få pl. -ar. Elias Wessén (1927:92–93) nämner 

hur ursprungliga rotnomen har attraherat andra ord till rotnomenböjning. Han skriver: 

"Överhuvud synes deklinationen sedan gammalt kraftigast utvecklad västerut i Norden; 

därjämte också i götamålen". På så vis är det väl knappast otänkbart att stæinþrō kan ha böjts 

med pl. -ar redan i runsvenska. Men rotnomenböjning tycks vara det vanliga för ordet i fisl. 

Wimmer (1874 § 58) nämner t.ex. bara sådan böjningen för þró och steinþró. Därför finner 

jag ett runsv. *stæinþrø̄ʀ något mer sannolikt.   

Sammanfattning. Belagd i-stam är borg. Rotnomen är sannolikt nātt och möjligen stæinþrō.  
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2.1.1.4. Övriga stammar 

Māʀ är ursprunglig ī/jō-stam, med ī i nom.sg. och eljest jō. Iarmungrund är en ursprunglig u-

stam. Øy är en jō-stam. Skæið har omdebatterad härledning (se Wessén 1927:88–89) och 

iartæign likaså. Synd är sannolikt ett lånord. Hæll (inkl. stæinhall och stæinhæll) är en 

ursprunglig u-stam. And är antingen ursprunglig i- eller ō-stam (Magnússon 1989:1224). 

Trō/trōa är ō- eller ōn-stam – se 2.1.7.5. Byrð är antingen en ursprunglig i-stam eller 

urnordisk iō-stam – se avsn. 2.1.7.2. Ordet sāl(a)/sāl(a)/siāl(a) är ett lånord med stor 

morfologisk variation – se avsn. 2.1.7.3.  

 Kars är ett tillfälligt lånord som bara föreligger i ett omdiskuterat belägg: sg. gen. karsaʀ 

karsaʀ på Sö 106. Belägget smiþa kan tolkas som pl. gen. av endera smīð f. eller smīði n. 

Formen sg. gen. þrōttaʀ, belagt i t.ex. þrutaʀ, kan härröra från ett antingen feminint eller 

maskulint þrōtt(r). Dessa tre ord – kars, smīð/smīði och þrōtt(r) – kommer inte att behandlas i 

uppsatsen.  

Pl. ack.  

-iʀ är belagt i syndiʀ sutiʀ 1 

Synd är en belagd i-stam.  

 

Skeið tycks främst böjas som rotnomen i fisl., men också -ar och -ir förekommer (Noreen 

1970 § 416 3, 4). I brist på fornsvenska belägg får därför antas att skæið – med tvekan – var 

rotnomen också i runsv. Øy och māʀ, förutom i sg. nom, är jō-stammar i fsv. och fisl. och 

därför sannolikt också i runsv.  

 I fisl. har ǫnd -ir enligt Noreen (1970 § 391). Ordet tycks vara maskulint i fsv. med pl. -ar 

– dock utan nom. sg. -r (Noreen 1904 § 383 1e, β). Avsaknaden av sg. nom. -r tyder på att 

ordet sannolikt är en äldre feminin, motsvarande fisl. ǫnd. Således kan inte uteslutas att -aʀ 

förekom i runsv., givet att ordet etymologiskt är antingen ō- eller i-stam. Jag ser -aʀ och -iʀ 

som lika sannolika.  

 Fisl. grund 'flat mark' har i fisl. pl. -ir (Iversen 1973 § 68.12), vilket torde motsvara 

andraleden i iarmungrund 'vidsträckt mark'. Enligt Olsson (1916:331) går fsv. grunn n., 

grunder m. (d är inskottskonsonant) 'grund, botten' – motsvarande fisl. grunnr m. 'grund 

botten' samt norska dial. grunn m. och n. – och fisl. grund f. 'slätt mark' tillbaka på samma  

u-stam germ. *grunþu-, *grunðu-. Uppenbarligen har dock de urgermanska uttalsvarianterna 

lett till såväl särskilda betydelser som genus som böjningar. Det är en runsvensk motsvarighet 

till fisl. grund 'flat mark' som föreligger i iarmungrund. Man får därför förlita sig på att detta 
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runsvenska grund böjs som dess fornisländska motsvarighet, alltså -iʀ, när ett fsv. *grund f. 

inte finns.  

 Ordet iartæign har osäkert genus i runsvenska, men är väl mest sannolikt feminint. I fsv. är 

det osäkert om feminint genus förekom. Beträffande fisl. tycks ordet dock uteslutande vara 

feminint. Ordet har pl. -ir i Egilsson (1931:328). Därför finner jag trots allt *iartæigniʀ 

troligast.  

  Enligt motiveringen i avsn. 2.1.7.4. är stæinhall en ō-stam, det enkla hæll en belagd iō-

stam och stæinhæll möjligen en iō-stam.  

Sammanfattning. Belagd iō-stam är hæll; iō-stam är troligen stæinhæll. Stæinhall är 

möjligen ō-stam. Belagd i-stam är synd. Iarmungrund och iartæign är möjligen i-stammar. 

Øy och māʀ är sannolikt jō-stammar. Rotnomen är möjligen skæið. En i-stam eller iō-stam är 

sannolikt byrð och behandlas i avsn. 2.1.7.2. And är sannolikt endera i- eller ō-stam och 

behandlas i avsn. 2.1.7.1.  

 

2.1.2.  ō-stammar 

Runsvenska ō-stammar är ā, brō, far, rūn, sak, sōl, spang, stæinhall (jfr stæinhæll avsn. 

2.1.6), valrauf, vitring, vīking. 

 Förutom ā har alla sg. gen. och pl. nom. ack. -aʀ. Orden har antingen sg. dat.  

-u eller -Ø. För de speciella ändelserna -(a)ʀ och -(a) för ordet ā, se avsn. 2.1.1.1.  

Sg. nom.  

-Ø är belagt i brō bru 2.  

Sg. dat.  

-u är belagt i faru faru 3, valraufu ualraubu 1 och vīkingu uikiku 1. Bestämd form  

-inni är belagt i āinni aini 1. 

Sg. ack.  

-Ø är belagt i sōl sul 1, stæinhall stainhal 1, vitring uitrik 2, uitrk 1 samt i många belägg för 

brō, inklusive stæinbrō och (h)laðbrō, t.ex. bru och bro.  

Pl. nom.  

-aʀ är belagt i rūnaʀ runaʀ 1 och valraufaʀ ualraubaʀ 1. 

Pl. gen.  

-a är supplerat i rūna run 1.  
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Pl. dat.  

-um är belagt i rūnum runm 1, runum 4. 

Pl. ack.  

-aʀ och -iʀ är belagda. Ändelsen -aʀ är belagd i brōaʀ broaʀ 3, sakaʀ sakaʀ 2, spangaʀ 

sbakaʀ 1, sbankaʀ 1 samt i många belägg för rūnaʀ t.ex. runaʀ och runoʀ. Ändelsen -iʀ är 

belagd i många belägg för rūniʀ t.ex. runir och runiʀ. 

 

2.1.2.1. Sg. dat.  

Det finns en variation hos ō-stammarna mellan ändelsen -u och -Ø i sg. dat. Ändelsen  

-u är den ursprungliga för ō-stammar i sg. dat. Bland de runsvenska ō-stammarna är det bara 

stæinhall som inte är en ursprunglig ō-stam. 

Ändelsen -u är alltså belagd för far, vīking och valrauf. I fisl. böjs. fǫr och ord med  

-ing med -u (Noreen 1970 § 376). Far och vīking böjs alltså likadant som i fisl. Valrauf har 

ingen direkt feminin motsvarighet i fisl. Dock böjs det etymologiskt identiska (Bjorvand & 

Lindeman 2007:902–903) rauf  'hål' med dat. sg. -Ø (Iversen § 64.2). Här uppvisar det 

runsvenska materialet en arkaism i förhållande till fisl.  

Orden utan belägg för sg. dat. kräver en rekonstruerad böjning. T.ex. vitring böjs med största 

sannolikhet som vīking, alltså med sg. dat. -u. Rún saknar -u i fisl. enligt Noreen (1970 § 375). 

Vad gäller fsv. står inget i Noreen (1904) om ett fsv. sg. dat. -u. Därför vill jag inte heller anta 

ett runsv. sg. dat -u, trots att det är en ursprunglig ō-stam. I både fisl. (Noreen 1970 § 391) 

och fsv. (1904 § 408 3) förekommer ett sg. dat. -u för ordet sōl. Därför är runsv. *sōlu 

sannolikt. Spǫng har -u i fisl. (1970 § 391). Ändelsen förekommer i fsv. (Noreen 1904 § 399) 

och är därmed sannolik också i runsv. Fsv. sak har enligt Noreen (1904 § 399 3), till skillnad 

från fisl. sǫk (Noreen 1970 § 375), emellanåt -u. Detta i samklang med den belagda ändelsen 

ack.pl. -aʀ gör runsv. -u sannolik, eftersom det tyder på intakt ō-stamsböjning. Stæinhall 

motsvarar maskulinen fisl. hallr och det är därför osäkert vilken böjning ordet har.  

 En ō-stam är belagd i best. sg. dat., nämligen āinni. Noreen (1904 §154 2) nämner en 

ljudförändring som gäller för "die literarische zeit", alltså för fsv. Han skriver att redan i 

Upplandslagen har typen rā-nni, uppstått från äldre *rāinni. I förhållande till detta uppvisar 

alltså āinni aini ett äldre stadium. Det ska dock sägas att tolkningen är osäker.  

 Som också nämns i avsn. 2.1.2.2. tycks hiatus vara så i den äldsta fisl. att óu och áu ännu 

inte – åtminstone inte genomgående – blivit kontraherade till ó och á (ǫ́). På så vis torde 

runsv. sg. dat. *brōu och *āu kunna vara möjliga, eftersom de är ursprungliga ō-stammar och 
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-u är den ursprungliga ändelsen hos sådana. Jag har emellertid inte funnit exempel på den 

böjningen i fisl. och fsv. T.ex. står i Noreen (1970 § 374, 375 anm. 2) att fisl. á och brō 

saknar -u. Därför finner jag runsv. sg. dat. *ā och *brō troligast. Dessutom finns inget -u i det 

förvisso osäkra belägget āinni aini, ty det är inte *āunni, jfr t.ex. böjningsformer som fisl. 

sólunni.  

Sammanfattning. Belagt -u har far, valrauf och vīking. Sannolikt har sak, sōl, spang, och 

vitring -u. -Ø har möjligen ā, brō och rūn. -Ø eller -u har stæinhall.  

 

2.1.2.2. Hiatus i pl. dat.  

Resultatet av hiatus i runsv. tycks mycket osäkert.  Är t.ex. ett runsv. *brōum eller ett *brōm 

troligast? Är *āum eller *ām troligast? Enligt Noreen (1904 § 153 1 & 2) har t.ex. dessa 

kontraktioner skett före fornsvensk tid: *āa>ā, *āu>ā, och ōu>ō. Med endast fornsvenska 

som utgångpunkt tycks därför *brōm och *ām mest sannolika. Emellertid skriver han att det i 

äldre fornisländska belägg finns former utan kontraktion såsom sg. ack. bláan 'blå', dat. pl. 

skóum 'skor', frúum 'fruar', sg. dat. n. grǫ́u (adj. 'grå'). Dessutom borde -um kunna återuppstå 

analogiskt. Ändelsen är osäker och jag föredrar att konstruera de osäkra böjningarna *brō(u)m 

som *ā(u)m. 

 

2.1.2.3. Sg. ack. hos ord på -ing 

För ō-stammar förekommer i två ändelser, den vanliga -Ø samt -u. Dock är endast den förra 

belagd i materialet. Denna avsaknad av -u är förväntad, även för ordet vitring. I Noreen (1970 

§ 376 anm. 2) står att -u hos ord på -ing i ack. är ovanligt i äldre fisl. Noreen (1904 § 399 

anm. 3) omnämner bara ett, för övrigt osäkert, exempel på där -u föreligger i fsv., nämligen 

gæringu(na). Wessén (1927:104) kopplar ändelsen -u i fisl. till personbetecknande ord, t.ex. 

Guðrúnu, kerlingu och dróttningu. Wimmer (1874 § 31 b) skriver att "[s]ällan hafva andra 

ord än nomina propria -u i accus. i det äldre språket". Vad runsvenska anbelangar är sg. ack.  

-u belagt i starkt böjda kvinnonamn, t.ex. Jōfastu iofastu U 1015. Dock bör nämnas att sg. 

ack. -Ø är vanligare än -u även bland kvinnonamn i runsv., vilket har sin förklaring i att -u är 

en senare ändelse som analogiskt har överförts från sg. dat. (Peterson 1981:111). I fsv. 

förekommer ändelsen, om än sällan, i kvinnonamn (Peterson 1981:115). Alltså, ord på -ing 

saknar i regeln -u i äldre fisl. och där kan ändelsen troligen kopplas till personbetecknande 

ord; i fsv. och runsv. tycks -u bara förekomma i kvinnonamn. Beläggen för vitring är som sagt 

väntade och ett -Ø kan antas i sg. ack. *vīking 'vikingatåg'.  
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2.1.2.4. Rūnaʀ och rūniʀ eller rūna och rūni?  

Som jag skrivit under 1.2.5. tar jag inte hänsyn till ʀ-lösa former i normaliseringarna. Men 

eftersom skrivningar utan ʀ är vanliga för rūnaʀ och rūniʀ vill jag ändå gå in på dessa lite 

djupare. Exempel som runa och runi sticker ut. Dessa finns bara belagda i pl. ack. Det skulle 

kunna tolkas som att en analogisk utveckling skett där pl. nom är rūnaʀ och *rūniʀ och pl. 

ack. rūna respektive rūni. Alltså att dessa analogiskt utvecklat en ny böjning i analogi med 

maskuliner av typen hūskarlaʀ : hūskarla och liūðiʀ : *liūði. Detta skulle emellertid strida 

mot den generella tendensen att femininer är lika i pl. nom. och pl. ack. Noreen (1904 § 321 

2b) anför en rimligare ljudhistorisk förklaring, att ʀ faller i utljud genom dissimilation från 

framförvarande r – en tolkning som också stöds av Syrett (1994:125, not 127). Denna 

ljudförändring är känd och kan t.ex. förklara varför kvinnonamn med -hildr och -ælfʀ bevarar 

-r in i medeltid, medan t.ex. -frīðr, -gærðr och -þrūðr förlorat sin nominativändelse efter 

omkring år 1100 (Peterson 1981:190). Dock visar Larssons (2002:113–114) uppställning av 

belägg utan förväntat ʀ i runinskrifter att denna ʀ-löshet finns i ord också utan 

framförvarande r, alltså kan inte dissimilation vara en ensam förklaring. Runföljden muþi för 

mōðiʀ är belagt i tre inskrifter. Vi har också t.ex. hena och hnaa för hænnaʀ, staena för 

stæinaʀ, sona för sunaʀ och þiakna för þiagnaʀ. Larsson (2002:118) skriver härom: 

[D]et är tillräckligt att konstatera att det vikingatida runinskriftsmaterialet uppvisar endast få 

belägg på bortfall av äldre /ʀ/ [...] och att detta företrädesvis uppträder hos vissa ristare 

(Tidkomme, Livsten, Visäte), samt att äldre /ʀ/ hos en ristare som Öpe (och troligen Kjule) 

kan lämnas obetecknat men att det framstår som osäkert om detta har sin grund i uttalet eller 

ej. 

Det låter sig alltså inte göras att enbart förklara ʀ-lösa former genom dissimilation. Och som 

det verkar behöver inte alla belägg nödvändigtvis förklaras ljudhistoriskt. Jag tar som sagt 

fasta på att dessa ʀ-lösa ord är jämförelsevis få och att därmed ʀ i regel tycks bevarat.  

 

2.1.2.5. Rūnaʀ, rūniʀ och pl. -iʀ. 

Rūn är en ursprunglig ō-stam som övervägande har bevarat den för denna stam ursprungliga 

ändelse i pl. nom. ack. -aʀ. Dock förekommer också -iʀ. En relevant fråga är därför när och 

var denna novation uppstod.  
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Tabell.   Beläggen för rūniʀ, signum och stilgruppering.   

Belägg Signum Stilgrupp Belägg Signum Stilgrupp 

runi U 742 Pr 4 runir  U 1104 Pr 4 

runi U 767 Pr 4 runiʀ  Sö 205 Pr 4?  

runi  U 796 Pr 4 runiʀ  Sö 210 Fp 

runi  U 887 Pr 4 runiʀ  U 605 Pr 3?  

runi U 1041 Pr 3 - Pr 4  runiʀ U 605 Pr 3? 

runi U 1158 Pr 3 - Pr 4  runiʀ U 740 Pr 3 

runi U 1164 Pr 3 - Pr 4  runiʀ Vs 20 Pr 2?  

runi Vs 24 Pr 4 runiʀ Vs 27 Pr 5?  

runi Vs 29 Pr 4 ru-ir U 541 Pr 5 

 

Förutom vissa avvikande belägg som þuni, uniʀ och uruni (se SRR) kommer alla belägg för 

rūniʀ från Södermanland, Uppland och Västmanland. De flesta av dem tillhör stilarna Pr 3,  

Pr 4 och Pr 5, och de kommer därför från år 1050–1130. Dock visar beläggen runiʀ på Vs 20, 

som troligen är Pr 2 (1020–1050), och runiʀ på Sö 210, som är Fp (1010–1050), att formen 

rūniʀ kan ha funnits redan under första halvan av 1000-talet. Beläggen visar en pågående 

böjningsförändring. Frågan om övergången från rūnaʀ till rūniʀ beror på en större förändring 

inom det runsvenska böjningssystemet eller om det är en mer sporadisk utveckling låter sig 

emellertid knappast besvaras på grund av det lilla runsvenska materialet.  

 

2.1.2.6. Sammanfattning 

 

 

 

 

 

Som spang böjs far, sak, sōl, valrauf, vitring och vīking. Som rūn böjs brō (inkl. (h)laðbrō 

och stæinbrō), dock med pl. dat. -(u)m. Rūn kan också ha pl. nom. ack. -iʀ. Stæinhall böjs 

som spang eller rūn. Som ā, med eventuellt fallna ändelsevokaler, böjs inga andra.   

 

2.1.3. i-stammar 

i-stammar är ald, and, borg, braut, bø̄n, dāð, dȳrð, færð, gift, gærð, grikkhafn, hvītavāðiʀ pl., 

iarmungrund, iartæign, īð, kvǣn, miskunn, skipan, strand, synd, þakk och ǣtt.  

 i-stammar har -iʀ i pl. nom. ack. och alltid -aʀ i gen. sg. De har sg. dat. -u eller -Ø.  

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. spang  spangaʀ rūn rūnaʀ ā ā(a)ʀ Nom. 

Gen. spangaʀ spanga rūnaʀ rūna ā(a)ʀ ā(a) Gen. 

Dat.  spangu spangum rūn rūnum ā ā(u)m Dat.  

Ack.  spang spangaʀ rūn rūnaʀ ā ā(a)ʀ Ack.  
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Sg. nom.  

 -Ø är sannolikt belagt i kvǣn kuin 1. 

Sg. gen.  

-aʀ är belagt i brautaʀ brutaʀ 1, iarmungrundaʀ iarmunkruntar 1 och kvānaʀ goonaʀ 1. 

Sg. dat.  

-u och -Ø är belagda, -u i brautu brauiu 1, brautu 1 och strandu strontu 1. -Ø är belagt i 

færð farþ 1.  

Sg. ack.  

-Ø är belagt i borg burg 1, braut braut 4, dȳrð tyrþ 1, færð firþ 1, gærð kiarþ 1, īð -þ, 

miskunn mesku 1, miskun 1, skipan skibin 1 och ǣtt it 1. 

Pl. nom.  

-iʀ är belagt i dǣðiʀ taiþir. 

Pl. gen.  

-a är belagt i alda ata 1 och þakka þaka 1. 

Pl. dat.  

-um är belagt i aldum altum 2; hvītavāðum fitafaþum 1, hoitauaþum 2, huitahuaþum 1, 

huitauaþum 2 ...tauaþum 1 och supplerat i uaþ...1 samt iartæignum iartiknum 1.  

Pl. ack.  

-iʀ är belagt i borgiʀ burkiʀ 1, bø̄niʀ byniʀ 1, grikkhafniʀ krikhafnir 1 och syndiʀ sutiʀ 1.  

Pl. nom. eller ack.  

-iʀ belagt i giftiʀ kiftiʀ 1 

Alla kasus i båda numerus är belagda. Både sg. dat. -u och -Ø är belagda.   

 

2.1.3.1. i-omljud och dāð  

En viktig tendens hos ursprungliga i-stammar beskriver Wessén (1927:102) som så att "[d]e 

gamla i-stammarna ha [...] efterhand attraherats av den starka ō-stamböjningen i sg." Denna 

tendens förklarar, enligt Wessén, varför det inte är i-omljud i de ursprungliga i-stammarna 

dāð och ald – i fisl. är det tvärtom u-omljud i dessa: dǫ́ð och ǫld. Orden *dāði- och *aldi- har 

alltså i sg. ersätts av *dāðu- och *aldu- innan i-omljudet verkade.  Detta förklarar också 

varför en växling dāð : dǣðiʀ kan uppstå, då pl. har förblivit i-stam.   

 Frågan är hur ett helt paradigm med dāð : dǣðiʀ såg ut. Problemet är att det i fisl. och fsv. 

är en mycket tydlig tendens att i-stammar utjämnar till en enda rotvokal genom hela 

paradigmet. Ingen feminin i-stam finns t.ex. i fisl. med ljudlagsenlig vokalväxling (Noreen 
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1970 § 392). Bevisligen har det dock förekommit i dāð i runsv. Exakt hur ett sådant 

böjningsmönster såg ut hos i-stammar är svårt att ta ställning till: vilken rotvokal har t.ex. ett 

sådant böjningsmönster i pl. gen. dat.? Det förefaller omöjligt att besvara.    

 

2.1.3.2. Nom. sg. -ʀ/-r.  

Som redogörs för i avsn. 2.1.6.1. är ändelsen -ʀ/-r hos femininer i hög grad knuten till levande 

väsen i fornnordiska. Därutöver bevarades ändelsen i fisl. också hos vissa abstrakter av 

ursprungliga i-stammar som dock i det närmsta alltid blev maskulina u-stammar, t.ex. burðr 

och skurðr (se 2.1.7.2). I fisl. bevarades dock feminint genus hos två abstrakter med -r. Den 

ena är nauðr 'nödvändighet', vars -r kan förklaras genom att ordet ofta stod i nominativfraser 

(Hesselman 1913: 32 not 1). Dessutom ser Wessén (1927:103 i not 1) forkunnr 'lust' som ett 

sådant ord (sakordet unnr bör dock ses som ett sexuellt ord enl. Wessén (1927:102 i not 2)). 

Eftersom ändelsen är så sällsynt hos i-stammar i fisl. finner jag ingen anledning att anta nom. 

sg. -ʀ/-r hos de runsvenska i-stammarna. Därtill finns indicier som talar för att ändelsen kan 

ha varit mer sällsynt i Östnorden än Västnorden (se 2.1.7.2). Dock kan det inte uteslutas att 

ändelsen, liksom i fisl., sporadiskt förekom.  

 

2.1.3.3. Kvǣn eller kvǣnn? 

Bengt Hesselman (1913:28) uppställer för ordet kvǣn en äldre form *kvǣnʀ, vilket 

ljudslagenligt skulle ge runsv. *kvǣnn. Hesselman menar alltså att ordet precis som t.ex. 

ursprungliga i-stammen fisl. brúðr har haft ändelsen -ʀ. I fornisländska källor, där lång 

konsonant i slutljud anges, är n-ljudet dock kort. Men ett fsv. belägg sonarkuærn visar ev. en 

annorlunda utveckling. I isländska samt många norska dialekter har /nn/ efter lång vokal eller 

diftong sammanfallit med /rn/, skriver Hesselman (a. st.). Således tyder detta <rn> på ett 

/kvǣnn/. Enligt mig kan det därför inte uteslutas att kuin ska uppfattas som ett kvǣnn. 

Emellertid, med tanke på att ändelsen -n saknas i fisl. samt att en feminin ändelse -n vore en 

mycket ovanlig ändelse som enkelt torde försvinna analogiskt, är väl runsv. kvǣn det 

troligaste alternativet. *kvǣnn hade väl liksom de fisl. sexuella orden brúðr och vǽttr erhållit 

sg. dat -i och sg. ack. -i, och alltså börjat böjas som iō-stam, enligt Wesséns (1927:102–104) 

förklaring. Med då sg. dat. *kvǣni, ack. *kvǣni veterligen ej är belagt i fornnordiska är det 

sannolikt att ordet i runsv. var en vanlig i-stam, liksom kván/kvǽn i fisl.  
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2.1.3.4. Vokalväxling i sg. gen.  

Kvǣn med ǣ är belagt i kuin. Kvǣn är också belagt i fsv. i brōðurkvǣn 'brorhustru' och 

sonakvǣn 'sonhustru' (Wessén 1958a:53). Dessutom finns det utan i-omljud belagda sg. gen. 

kvānaʀ goonaʀ på Rökstenen. Vad beror denna variation av rotvokal på? Ljudlagsenligt ska i-

stammar sakna i-omljud i sg. gen. Wessén (1927:95) har konstruerat följande urnordiska 

paradigm hos i-stammar: sg. nom. *farði(ʀ), ack. *farði, dat. *farði – men gen. *farðǣʀ 

(Syrett 1994:104 skriver ändelsen *-ēʀ). Sålunda behöver man inte ställa samman kvānaʀ med 

ett sg. nom *kvān, alltså med ett uttal som inte tycks belagt i fsv. och ej heller runsv. 

Rotvokalismerna i sg. nom. kvǣn och sg. gen. kvānaʀ är de ljudlagsenliga och således kan en 

sådan böjning för ordet kvǣn antas. Jag vill poängtera osäkerheten i detta och att ett sg. nom. 

*kvān, motsvarande fisl. kván, kan ligga till grund för kvānaʀ.  

 Den diskuterade vokalväxlingen borde ljudslagsenligt förekomma hos alla ursprungliga i-

stammar som har i-omljud i sg., t.ex. bø̄n, færð och ǣtt. Ett exempel kan vara sg. gen. āttar av 

ǣtt (Noreen 1904 § 409) – jämför dock fisl. ǫ́tt. Därför är knappast omöjligt att ǣtt kunde 

böjas som kvǣn. Om bø̄n skriver Noreen (1904 § 409 2) emellertid att i fsv. är rotvokalen ø̄ 

genomgående i böjningen. I fisl. förekommer bǿn och bón vid sidan av varandra, men 

veterligen förekommer ingen ljudlagsenlig böjning av typen sg. nom bǿn, gen. bónar, dat. 

bǿn, ack. bǿn. Så visst förekommer detta ó i fisl, men en runsvensk böjning sg. gen. *bōnaʀ, 

som så enkelt borde försvinna analogiskt, kräver enligt mig mer stöd än så för att antas som 

sannolik i runsvenska, även om formen knappast är otänkbar. Samma slutsats som för bø̄n 

drar jag om færð. I fsv. tycks æ förekomma genomgående, inget *farðar omnämns t.ex. i 

Noreen (1904 § 409). I fisl. förekommer visserligen pl. farðir (Noreen 1970 § 392 3), vilket 

väl kan bero på utvidgning av rotvokalen a från sg. gen. – men ett sg. gen. *farðar omnämns 

inte. Runsv. sg. gen. *farðaʀ saknar stöd. Dȳrð och gærð är ursprungliga ō-stammar och har 

därför knappast sådan böjning.  

 Att döma av att den ljudlagsenliga växlingen belagd i kvǣn : kvānaʀ inte tycks förekomma 

alls i fisl. och, förutom möjligen detta āttar, ej i fsv., är det sannolikt att det jämte kvānaʀ och 

*āttaʀ förekommit de analogiska formerna *kvǣnaʀ och *ǣttaʀ.  

 

2.1.3.5. Sg. dat.  

En ursprunglig i-stam finns belagd i materialet i sg. dat., nämligen færð. Færð böjs liksom i 

fisl. (Iversen 1973 § 68.9) utan -u.  
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 Vissa ord som inte är ursprungliga ō-stammar har -u i fisl., t.ex. i-stammarna ǫld och gipt 

samt rotnomenet borg och u-stammen grund (Iversen 1973 § 68.12). Detta leder till viss 

osäkerhet. Jag ser därför -Ø som en lika sannolik ändelse som -u hos dessa ord.  

 Iversen (1973 § 68.8, 9) skriver att utan -u böjs átt/ǽtt, dǫ́ð, bø̄n och skipan. Miskunn böjs 

i fisl. utan -u (Noreen 1970 § 390). Kvǣn har sannolikt -Ø som i fisl. kván/kvǽn (Iversen 1973 

§ 68.9), givet resonemanget i 2.1.3.3. Vāð böjs utan -u i fisl. (Noreen 1970 § 390). Från dessa 

former hittar jag inga avvikelser i fsv. Eftersom orden är ursprungliga i-stammar är sg. dat. -Ø 

sannolikt för dessa ord. Beträffande īð finns inga exempel i Egilsson (1931:323) på sg. dat. 

Eftersom īð dock är en ursprunglig i-stam torde det därför ha sg. dat. -Ø. 

Om ursprungliga ō-stammar. Två ursprungliga ō-stammar hos de runsvenska i-stammarna 

är belagda i sg. dat., nämligen braut och strand. Orden har bevarat ändelsen -u, vilket de för 

övrigt också gjort i fisl. (Noreen 1970 § 391).   

 I Noreen (1970 § 390) framgår att þǫkk har -Ø. Möjligen hade ordet den ändelsen i runsv., 

även om det inte kan uteslutas att ordet bevarat ursprungligt -u. I Noreen (1970 § 390 1) 

sorteras fisl. hǫfn som i-stam utan dat. -u. Hafn är en ursprunglig ō-stam som i fsv. kan ha pl. 

-ar (Noreen 1904 § 399 anm. 1). Att -ar fortlever under medeltiden får mig att tro att runsv. 

sg. dat. -u knappast är otänkbart, ty -aʀ och -u är båda ursprungliga ō-stamsändelser. Men för 

att anta ett sg. dat. *hafnu krävs belägg därför.     

 Sg. dat. för orden dýrð och gerð omnämns inte i Iversen (1973) och Noreen (1970). 

Sannolikt borde de väl ha omnämnts i fall de hade haft den i förhållande till -Ø markerade 

ändelsen -u. I Ordbog over det norrøne prosasprog hittar jag tre belägg från 1150–1200 där 

dýrð står i sg. dat. med ändelsen -Ø, t.ex. "i d[ý]rþ", "í dyrþ" och "at dýrð". För gerð hittar jag 

inga tidiga belägg. Jag väljer ändå av osäkerhet att se -Ø och -u som lika sannolika för dessa 

ord. 

Om övriga ord. Synd nämns inte som en i-stam som kunde ha sg. dat. -u i fsv. (Noreen 1904 

§ 408 3). I Noreen (1970) är synð inte medtaget. Jag måste därför se -u och -Ø som lika 

sannolika. Ordet iartæign är av okänd härledning. I Ordbog over det norrøne prosasprog 

under uppslagsordet jarteign hittar jag t.ex. två tillfällen, båda i texter från 1200–1225, där 

ordet står i sg. dat. och båda gånger är ändelsen -Ø: "i iartein" och likadant "i iartein". Av 

osäkerhet ser jag ändå -Ø och -u som lika sannolika.  

Sammanfattning. -u har braut och strand belagt. -Ø har færð belagt. -Ø har sannolikt bø̄n, 

dāð, kvǣn, miskunn, skipan, vāð och ǣtt. -Ø har möjligen hafn, īð, rūn och þakk. -Ø eller -u 

har ald, borg, dȳrð, iarmungrund, iartæign, gift, gærð och synd. 
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2.1.3.6. Sammanfattning 

 

Som bø̄n böjs færð, hafn, īð, miskunn, skipan, þakk och vāð. Som strand böjs braut. Som bø̄n 

eller strand böjs ald, borg, dȳrð, grund, gift, gærð, iartæign och synd. Som kvǣn böjs ǣtt. 

Kvǣn och ǣtt kan sannolikt också böjas som bø̄n. Som dāð böjs inga andra ord. Sannolikt kan 

dāð också böjas som bø̄n.  

 
 

1.  

2.  

2.1.1.   

2.1.2.   

2.1.3.   

2.1.4. Rotnomen 

Runsvenska rotnomen är bōt, mark 'mark (viktenhet)', nātt, skæið och stæinþrō. 

 Rotnomen kännetecknas av ändelsen -ʀ/-r med i-omljud i pl. nom. ack. Böjningsformen 

förekommer också i sg. gen. jämte -aʀ.  

Sg. gen.  

-aʀ är belagt i bōtaʀ botar 1 och skæiðaʀ skaiþaʀ 1.  

Sg. dat.  

-Ø är belagt i skæið kai- 1.  

Sg. ack. 

-Ø är supplerat i stæinþrō stenþr 1  

Pl. nom.  

-r med i-omljud är belagt i nǣttr notu 1. 

Pl. gen.  

-a är belagt i marka marka 1.  

Sg. gen. -aʀ är belagt, men inte -ʀ/-r med i-omljud. Böjningen -r med i-omljud är belagt i pl. 

nom. för ordet nātt. För belägget marhu som i SRR normaliserats marku, se 2.1.4.3. För 

skæið kai- i stället för skæiði kai-i som i SRR, se 2.1.4.2.  

 

2.1.4.1.  Sg. gen.  

Bót har sg. gen. -ar (Iversen 1973 § 85.5) i fisl., vilket också stämmer med det i runsv. 

belagda bōtaʀ. Skeið har också -ar (Noreeén 1970 § 416 3.), vilket också stämmer med 

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. bø̄n  bø̄niʀ strand strandiʀ kvǣn kvǣniʀ dāð dǣðiʀ Nom. 

Gen. bø̄naʀ bø̄na strandaʀ stranda kvānaʀ kvǣna dāðaʀ d?ða Gen. 

Dat.  bø̄n bø̄num strandu strandum kvǣn kvǣnum dāð d?ðum Dat.  

Ack.  bø̄n bø̄niʀ strand strandiʀ kvǣn  kvǣniʀ dāð dǣðiʀ Ack.  
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belägget. Hos rotnomen förekommer därtill böjningen -ʀ/-r med i-omljud. Denna är den 

ursprungliga hos rotnomen. Enligt Iversen (1973 § 85.4) har nátt och mǫrk 'mark (viktenhet)' 

-ʀ/-r med i-omljud i sg. gen. Emellertid kan nátt också ha -ar utan omljud. Mǫrk 'mark 

(viktenhet)' tycks dock aldrig ha ändelsen -ar. Beträffande denna böjning i fsv. skriver Noreen 

(1904 § 433 1) att endast ett spår av den återstår och det i gen.sg. av nātt, nämligen nǣtter- i 

sammansättningar. Det finns därför skäl till viss återhållsamhet med att konstruera -ʀ/-r med 

i-omljud i runsv. Jag finner dock troligt att mark 'mark (viktenhet)' och nātt i runsv., 

åtminstone övervägande, har -ʀ/-r med omljud. Wimmer (1874 § 58) nämner bara sg. gen. -ar 

för þró och stæinþró i fisl. Alltså är runsv. sg. gen. *þrōaʀ sannolikt. 

 

2.1.4.2. Sg. dat.  

Sg. dat. -u hör etymologiskt inte hemma hos rotnomen. Dock förekommer ändelsen t.ex. hos 

dem i fisl. Noreen (1970 § 416. 2) nämner de fornisländska rotnomenböjda orden som har sg. 

dat. -u. Där finns inte bót, þró eller skeið. Dock nämns nǫ́tt som ett ord som kan ha sg. dat. -u. 

Denna böjning tycks dock inte förekomma i fsv. (Noreen 1904 § 433 anm. 6). Dessutom är 

ordet ett ursprungligt rotnomen och av den anledningen, med viss tvekan, antar jag ett sg. dat. 

-Ø för nātt.  

  Ändelsen sg. dat. -i hör hemma hos iō-stammar. Belägget sg. dat. kai-i, som det är skrivet i 

SRR, med normaliseringen skæiði, är därför mycket oväntat för ordet skæið. Att detta ord 

skulle kunna böjas som en iō-stam är i övrigt okänt. Belägget sg. ack. skæið skaiþ på DR 230 

saknar -i, vilket motsäger att skæið vore en iō-stam på östnordiskt område. I fisl. böjs ordet 

som rotnomen, ō- eller i-stam (Noreen 1970 § 417 2, 3). Å andra sidan visar denna stora 

variation i fisl. på en osäkerhet i böjningen. Denna generella vacklan är väl egentligen den 

enda förklaringen jag kan se som skulle förklara ett sg. dat. -i, i tillägg till att ordet har oklar 

etymologi. Men i ÖgR (s. 70) står att inskriften på Ög 68 lyder (uereks x) kaiþ. Detta verkar 

rimligare. Den ponerade runan för ändelsen -i är enligt denna tolkning alltså inte en runa utan 

en del av korset. Därför finns det fog för att belägget borde skrivas kai- i SRR och 

normaliseras skæið.  

 

2.1.4.3. Mark 

Mark har sg. dat. -u belagt i marku marhu 'minnesmärke' på Sö 11, som avviker från typisk 

rotnomenböjning. I SRR är mark 'minnesmärke' och mark 'mark (värdeenhet)' under samma 

uppslagsord. Dock böjs 'mark (värdeenhet)' utan -u i både fisl. mǫrk och fsv. mark (Noreen 
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1970: § 413, Noreen 1904 § 433 anm. 6). Det skulle kunna tyda på att mark 'minnesmärke' 

istället böjs som homonymen fsv. mark, 'skog m.m.'.   

 Dock finns anledningen till att betvivla tolkningen marku. Ordet är stavat marhu med ett 

oväntat h som skulle beteckna ett uttal k. Dessutom är ordet del av en fras hēr at marku 

haiʀ·at·marhu. I den finns ett ʀ som betecknar [r], vilket enligt Larsson (2002:137) är 

"mycket ovanligt". Det är inte mycket som stämmer i denna fras. Vid det av Uppsala 

runforum arrangerade runrådet den 22 mars 2005 presenterade Magnus Källström en annan 

tolkning. Han läste istället ha-ʀ·at·marhu, vilket han tolkade som hagʀ at margu 

'duktig/konstfärdig på många sätt'. På så vis får både ʀ och h sin förklaring. Fortsättningsvis i 

uppsatsen kommer jag inte att nämna detta ord mark 'minnesmärke', eftersom mycket tyder på 

att det är en feltolkning. För ordet mark 'mark (viktenhet)' finns det ingen anledning att anta 

sg. dat. -u.  

 

2.1.4.4. Sammanfattning 

 

 

 

 

Som nātt böjs mark 'mark (viktenhet)', med sg. gen. och pl. nom. ack. mærkʀ. Som bōt böjs 

þrō, med pl. nom. ack. þrø̄ʀ. Som skæið utan vokalväxling böjs bara skæið. 

 

 

2.1.5. jō-stammar 

Runsvenska jō-stammar är øy samt māʀ, med en avvikande form i sg. nom.  

 Denna stam kännetecknas av ett glidljud i mellan rot och ändelser. Ändelsen i pl. nom. ack. 

är -iaʀ.  

Sg. nom.  

-ʀ är belagt i māʀ mar 1, maʀ 1. 

Sg. dat.  

-Ø är belagt i øy u 1.  

Sg. ack.  

-Ø är belagt i møy my 1.  

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. nātt  nǣttr bōt bø̄tr skæið skæiðr Nom. 

Gen. nǣttr nātta bōtaʀ bōta skæiðaʀ skæiða Gen. 

Dat.  nātt nāttum bōt bōtum skæið skæiðum  Dat.  

Ack.  nātt nǣttr bōt bø̄tr skæið skæiðr Ack.  
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2.1.5.1. Sg. dat.  

Ordet fisl. ey, motsvande runsv. øy, har sg. dat. -iu (Noreen 1970 § 383), men kan också vara 

utan ändelse (Noreen 1970 § 383 anm. 2). I fsv. saknar jō-stammar -iu (Noreen 1904 § 402). 

Belägget u betecknar troligen ett sg. dat. -Ø för ordet øy. Jag tycker dock inte att det kan 

uteslutas att det jämte belagt -Ø förekom -iu liksom i fisl. Mǽr böjs liksom ey i fisl. (Noreen 

1970 § 383 anm. 2). Jag ser därför -iu och -Ø som lika sannolika ändelser för māʀ.   

 

2.1.5.2. Māʀ  

Olsson (1916:74–75) skriver att māʀ är en urgermansk ī/jō-stam, alltså att den i sg. nom. hade 

stammen ī och i övriga former jō. På urnordisk tid har sg. nom. övergått till i-stam *mawi-ʀ, 

därav sg. nom. -ʀ. Wessén (1927:101) skriver dock att -ʀ är analogiskt överfört från 

ursprungliga i-stammar som fisl. brúðr och vǽttr. Alldeles oavsett är sg. nom. -ʀ typiskt 

sexuella ord (se 2.1.6.1). Formen sg. nom. mǽr i fisl. beror på ʀ-omljud (Noreen 1904 § 64 2), 

jfr t.ex. fsv. ī gār 'i går' med fisl. í gǽr.  I övriga kasus böjdes ordet som jō-stam. 

 

2.1.5.3. Sammanfattning 

 

 

 

 

 

Så böjs øy och māʀ. 

 

 

2.1.6. iō-stammar 

Den enda säkerställda iō-stammen är hæll och därmed troligen också stæinhæll (jfr stæinhall 

avsn. 2.1.2). Böjningen av iō-stammar kännetecknas av sg. dat. ack. -i och pl. nom. ack. -aʀ.  

Sg. dat.  

-i är belagt i hælli hili 1  

Sg. ack.  

-i är belagt i hælli eli 3, haili 1, heli 4 hili 1 och ili 2. Därtill finns de svårtolkade hælli inl 1 

och stæinhælli stainil... 1 där ändelsen har supplerats.  

Beläggen visar att hæll böjs som iō-stam.  

 Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. øy øyiaʀ māʀ møyiaʀ Nom. 

Gen. øyiaʀ øyia møyiaʀ møyia Gen. 

Dat.  øy(iu) øyium møy(iu) møyium Dat.  

Ack.  øy øyiaʀ møy møyiaʀ Ack.  
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2.1.6.1. Sg. nom.  

I fisl. har alla iō-stammar sg. nom -r. Då är frågan hur det såg ut på runsvenskt område. För 

att besvara den fordras en översikt över ändelsens förekomst som helhet hos starka femininer. 

Ändelsen -ʀ/-r hör etymologiskt hemma hos i-stammar. De ursprungliga feminina i-

stammarna utvecklades på två sätt: med eller utan -r/-ʀ. De feminina i-stammarna som 

betecknade levande väsen, de s.k. sexuella orden, bevarade nominativändelsen, men anslöt i 

övrigt iō-stammarnas böjning (se Wessén 1927:102–103). Denna grupp har sg. nom -ʀ/-r och 

sg. dat. ack. -i. Ett exempel är t.ex. fisl. brúðr. I svenska dialekter finns för övrigt spår av -r 

bevarat i brur och brura (Hesselman 1913:29). I runsvenska finns ändelsen i kvinnonamn 

med t.ex. efterlederna -frīðr och -gærðr – jämför också r-stammarna, t.ex. sg. nom. dōttiʀ 

med analogiskt ʀ, men i övrigt r, t.ex. sg. ack. dōttur.  Utvecklingen betydde hur som helst att 

ursprungliga iō-stammar också fått -ʀ/-r. Det innebar i fvn. att -r analogiskt spreds till sakord 

av iō-stam, t.ex. heiðr 'hed'. Emellertid har, enligt Hesselman (1913:32 ), sakord inte fått -ʀ/-r 

i östnordiska – en uppfattning som enligt Wessén (1927:107) "torde" stämma. Därför är 

runsv. sg. nom. hæll sannolikt. Detsamma gäller för byrð, förutsatt att det är en iō-stam som 

är belagd – se 2.1.7.2.  

 

2.1.6.2. Sammanfattning 

 

 

 

 

 

Så böjs hæll (inkl. stæinhæll).  

 

 

2.1.7. Övriga ord  

Ordet iǫrð är antingen en runsvensk i-stam eller ō-stam. Det är belagt i sg. nom. iǫrð iarþ 1. I 

sg. dat. har iǫrð emellanåt -u i fsv. (Noreen 1904 § 408 3), vilket överensstämmer med -u i 

fisl. (Noreen 1970 § 391). Således är -u sannolikt i runsvenska för detta ord. 

 

2.1.7.1. And och analys av sg. dat. -u generellt 

Ordet and är endera i- eller ō-stam.  

 Sg. Pl.  

Nom. hæll hællaʀ 

Gen. hællaʀ hælla 

Dat.  hælli hællum 

Ack.  hælli hællaʀ 
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Sg. dat.  

-u är belagt i andu antu 1, otu 1, ...atu 1. -Ø är belagt i många belägg för and t.ex. ant och 

ont. Bestämd form -inni är belagd i andinni antini 1, ontini 1.  

Sg. ack.  

-Ø är belagt i and ant 2, ont 6, ot 3. 

And är belagt både med sg. dat. -u och -Ø. Det senare är dock betydligt vanligare (se SRR), 

vilket avviker från fisl. och dess -u (Iversen 1973 § 68.12). Att and övervägande har sg. dat.  

-Ø kan tyda på att ordet egentligen är en ursprunglig i-stam, snarare än en ō-stam. Syrett 

(1994:115 i not 99) antar just att and är en ursprunglig i-stam bildad med suffixet -ti-. Detta 

leder till det faktum att de två i-stammarna belagda i sg. dat. helt eller övervägande saknar -u, 

alltså færð respektive and, medan ursprungliga ō-stammar genomgående bevarar ändelsen -u 

(se Syrett 1994:113–116). Som jag dock har visat i avsn. 2.1.2.1 och 2.1.3.5. avviker 

egentligen inte beläggen för -u från fornisländsk böjning för motsvarande ord. Ett undantag 

finns som sagt till detta och det är Rökstenens valraufu som till skillnad från fisl. rauf bevarat 

-u. Syrett (1994:115) skriver att förlusten av sg. dat. -u måste ses som en morfologiskt 

betingad utveckling i sen vikingatid. En sådan datering kan förklara varför Rökstenen från 

800-tal (SRD) uppvisar denna arkaism.  

 

2.1.7.2. Byrð 

Belägget sg. ack. burþ på Ög 31 är normaliserat byrð(i) i SRR, vilket överensstämmer med 

Brates tolkning i ÖgR (s. 30). Uppslagsordet är byrð(r) 'börda' i SRR. Det är osäkert vilket 

ord som faktiskt är belagt; är det en iō-stam eller ej? Det kan vara den runsvenska 

motsvarigheten till endera nusvenskt börd eller börda. I Hellquist (1939:125) framgår att börd 

motsvarar fsv. byrð f. 'bärande; börda' och isl. burðr m; detta är en ursprunglig i-stam. Börda 

är istället en urnordisk iō-stam motsvarande iō-stammarna fsv. byrð 'börda' och isl. byrðr 

'byrde' (betydelse enl. Fritzner 1954, 1:221).  

 Förutsatt att det är iō-stammen som är belagd finner jag det sannolikt att ordet i sg. nom. 

hade Ø, eftersom sakord av iō-stam inte har sg. nom. -ʀ/-r i runsv. enligt motivering i 2.1.6.1.  

 Förutsatt att det är i-stammen som är belagd, vad hade då ordet för form i sg. nom? I fisl. 

har abstrakta ursprungliga feminina i-stammar som bevarat -r nästan alltid övergått till 

maskulina u-stammar, t.ex. de fornisländska maskulinerna burðr, skurðr, stuldr, sultr, 

motsvarande fornsvenska femininer byrð, skyrð, styld och sylt vid sidan av fsv. sulter m. 

Wessén (1927:102) hävdar att det var den bevarade ändelsen -r som grundlade övergången till 
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maskulina u-stammar i västnorden. I sin artikel gör Wessén (1927:107–111) en 

sammanställning över de ursprungliga feminina i-stammarna som i fisl. övergått till 

maskulina u-stammar, och deras motsvarigheter i andra språk. Bland motsvarigheterna i fsv. 

till dessa u-stammar finns inte en enda feminin motsvarighet angiven med sg. nom. -r. Syrett 

(1994:101) förklarar den västnordiska övergången annorlunda med att det fanns två liknande 

suffix vid sidan av varandra -ti- och -tu-, vilket ledde till en osäkerhet, varvid de feminina 

övergick till u-stammar och antog maskulint genus. I grund och botten utesluter inte den ena 

teorin den andra. Att de två suffixen faktiskt existerade i samband med att i-stammar delvis 

bevarade sg. nom. -ʀ/-r, delvis förlorade ändelsen, kan tillsammans förklara den osäkerhet 

som föranledde den analogiska förändringen i västnordiska. Detta kan tala för att sg. nom.  

-ʀ/-r generellt var ovanligare i fornöstnordiska, eftersom feminint genus oftast bevarats där. 

Som nämnts i 2.1.3.2. är -r dessutom överlag mycket sällsynt i fisl. hos feminina i-stammar. 

Sålunda är det troligt att dessa i-stammar med bevarat genus också saknade -r i runsv., alltså 

byrð och inte byrðr. 

 Sålunda har vi här i sg. nom. två homonyma runsvenska ord byrð. Belägget sg. ack. burþ 

saknar en ändelse -i, vilket är typiskt i-stammar, men har en betydelse 'börda'. Så kanske har 

vi här i-stammen byrð med saklig betydelse 'börda', vilket är en betydelse som finns i fsv. 

men avviker från fisl. (Fritzner 1954, 1:216). Dock bör nämnas att efter belägget burþ på 

Ög 31 är ett litet mellanrum och därefter följer en korsarm som avslutar runslingan. I ÖgR (s. 

29) står: "Det jämförelsevis långa avståndet från burþ till korsarmen förbjuder måhända att 

fatta denna som en runa och läsa burþi, fsv. byrði", men Brate normaliserar som sagt ändå 

ordet som byrð(i). Jag tycker inte att det kan uteslutas att korset ska förstås som en i-runa. Jag 

är öppen för att belägget kan härröra från två olika uppslagsord i enlighet med SRR.  

 Byrð böjs alltså antingen som iō-stam eller som i-stam. Den ponerade i-stammen har väl 

troligen inte sg. dat. -u, eftersom den är är en ursprunglig i-stam.  

 

2.1.7.3. Sāl(a), sēl(a), siāl(a) 

I SRR anges endast tre uttal av rotvokalen: ā, ē och iā. Dock är tydligt att andra uttal fanns. 

Det visar skrivningar som saul, saol, seol och sol. Siflu, sihol och sahlu är än mer avvikande. 

Se Brate (1892) för ytterligare upplysningar om ordets uttal och stavning. Här följer belagda 

ändelser:  

Sg. gen. 

 -u är belagt i sialu 1.  
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Sg. dat. 

-u och -Ø är belagda. -u är belagt många gånger i t.ex. salu, selu och sialu. -Ø är belagt 

många gånger i t.ex. sal, sil och sial.  

Sg. ack. 

-u och -Ø är belagda. -u är belagt i salu 2. -Ø är belagt i sal 1, sial 3.  

Ordet 'själ' har i SRR följande varianter angivna: sāl, sēl och siāl samt sāla, sēla och siāla. 

Ändelsen nom. sg. -a är inte belagd, ej heller nom. sg. -Ø. Dock är sg. ack. gen.  

-u belagt, vilket bevisar att svag böjning förekom. Sg. dat. ack. -Ø är också belagt, vilket 

bevisar att ordet kunde böjas starkt. Ett sg. dat. -u kan tillhöra såväl starka som svaga 

varianter av ordet.  

 I Hellquist (1939:917) framgår följande. Ordet är lånat till de nordiska språken. De 

fornsvenska siāl och siǣl kommer från fornsaxiskt siala eller fornfrisiskt siele, fisl. sál och 

norskt saal från anglosaxiskt sáwol samt fsv. sēl och runsv. sēla från fornfrisiskt eller 

medellågtyskt sêle. Detta sêle har "kanske" inverkat på fisl. biformen sála. Ordet har alltså 

lånats in från olika germanska varieteter vid olika tidpunkter. Vid överföringen till runsvenska 

har ordet fått en stor variation i både uttal och böjning.  

 Hur böjdes då detta ord starkt? Iversen (1973 § 68.12) skriver att fisl. sál hade pl. nom. 

ack. -ir och sg. dat. -u. Det är väl därför sannolikt att vissa av runsv. sg. dat. -u härrör från en 

stark böjning. Beträffande fsv. sorterar Noreen (1904 § 399 2b) siāl/siǣl som ō-stam – dock 

nämns inget om fsv. sg. dat. -u (Noreen 1904 § 399 3). Allt som allt, med tanke på den 

osäkerhet som finns kring ordet och dess oerhörda variation, blir slutsatsen sådan att ordet kan 

böjas både svagt och starkt, och när det böjs starkt kan det ha pl. -aʀ och -iʀ och sg. dat. -u 

och -Ø.  

 

2.1.7.4. Hæll, stæinhæll och stæinhall 

Sg. dat. ack. -i förekommer genomgående i ordet hæll (se avsn. 2.1.6). Härifrån avviker sg. 

ack. stainhal på U 170. I UR (nr. 1, s. 262) står att stainhal måste motsvara fsv. stēnhall 

'stenhäll, klippa' – inte stæinhæll som i SRR. Detta stæinhall är sannolikt eftersom runsv., fsv. 

hæll ska ha -i i denna position. Tittar man på stavning ser man att rotvokalen i hæll alltid 

stavas med i, e eller ai i de 17 belägg som föreligger, medan -hall i stæinhall skrivs med a i 

stainhal. Detta tyder på ett stæinhall, med a, och inte stæinhæll. Dock blir denna tolkning 

problematisk när man tittar på det andra belägget stain[il]... på U 435, där de två 

ifrågavarande runorna förvisso är hämtade från en äldre källa av oviss tillförlitlighet. Denna 
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skrivning -il... tyder på ett stæinhæll. Det finns tre sätt att tolka detta. Först och främst kan 

stæinhæll stainil... vara en felläsning för stain if[tiʀ], vilket omnämns som ett alternativ i UR 

(nr 2., s. 227). Det andra alternativet är att stainhal på U 170 faktiskt står för ett uttal 

stæinhæll. En sådan stavning avviker dock, som sagt, från de för hæll förekommande i, e och 

ai. Därtill avviker ett sådant uttal från fsv. stēnhall. Det tredje alternativet är att det finns två 

uttal sida vid sida, nämligen stæinhall och stæinhæll. Detta får ses som mest sannolikt, givet 

att tydningen av stainil... är korrekt. Denna variant stæinhæll torde väl i så fall böjas som det 

enkla hæll. Men hur böjs stæinhall? Det enkla hall har både ha pl. -ir och -ar i fsv. (Söderwall 

1884–1918, 1:450). Stēnhall tycks bara ha -ar belagt (Söderwall 1884–1918, 2:501 och 

Söderwall 1925–1973:806). Med viss tvekan verkar ändå stæinhall vara en ō-stam.   

 

2.1.7.5. Trō eller trōa 

Ordet trō/trōa är belagt i sg. ack. trō tru 2. I SRR är uppslagsordet trō. Frågan är om det 

borde vara trōa? I Bjorvand & Lindeman (2007:1189) står att norskt tro kommer från 

urgermanskt trū(w)ō- eller *trū(w)ōn-. Det är alltså osäkert om det är en ursprunglig ō- eller 

ōn-stam. I fisl. kan uppslagsordet dels vara trú med pl. -ar (Noreen 1970 § 375), dels trúa där 

u i ändelser assimileras, dvs. sg. obl. trú (Iversen § 34.4). I Egilsson (1931:573) framgår att 

sg. nom. trú är yngre än trúa i fisl. I Hellquist (1939:1222) står att svenskt tro motsvarar både 

fisl. trú och trúa och kommer från urgermanskt "*trūwō (o.s.v.)". Det tycks således som att 

fisl. trúa, trú och runsv. trō går tillbaka på samma ord. Eftersom den svaga böjningen med sg. 

nom. -a och assimilerat u i ändelser är den mer markerade böjningen är den också sannolikt 

äldre.  

 Det som försvårar en runsvensk rekonstruktion sg. nom *trōa är att -a inte är belagt i fsv. 

(Noreen 1904 § 425). Dock tycks ordet i övrigt böjas svagt och är sorterat i samma 

böjningsmönster som frū(a), med t.ex. sg. gen. dat. ack. -u eller -Ø i Noreen (1904 § 425). 

Det tyder på att det ordet skulle vara en äldre ōn-stam. Å andra sidan finns den okontraherade 

formen trúu belagd i äldre fisl. (Noreen 1970 § 130), vilket – givet att tru återger ett uttal trō 

– avviker från runsv. Detta tyder eventuellt på att trō är en äldre ō-stam. Jag är öppen för båda 

alternativen och ser två böjningsmönster möjliga, dels svagt sg. nom. *trō(a), gen. *trō(ʀ) (se 

avsn. 2.2.1), dat. *trō, sg. ack. trō, dels starkt sg. nom. *trō, gen. *trōaʀ, dat. *trō, ack. trō. 

Ett ord med betydelsen 'tro' i religiös bemärkelse torde inte förekomma i pl.  
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2.2. Svaga femininer 

De s.k. ōn-stammarna kommer egentligen från tre olika ursprungliga stammar, nämligen ōn-, 

iōn- och jōn-stammar. I fisl. har jōn-stammar ett -i- mellan rot och -a/-u-, t.ex. sg. nom. 

smiðia, gen. dat. ack. smiðiu; pl. nom. ack. smiðiur, gen. smiðia, dat. smiðium. De iōn-

stammar vars rotstavelse slutar med g och k böjs som smiðia undantaget ändelsen i pl. gen., 

vilken är -na istället för -ia, t.ex. bryggia, pl. gen. bryggna. Övriga iōn-stammar böjs liksom 

ōn-stammar fast med i-omljudd rotvokal. Därtill finns en s.k. īn-stam belagd, se 2.2.5. 

Jag sorterar de runsvenska belagda ōn-stammarna i två grupper: de som inte har glidljudet -i- 

och de som har det. Till den förra hör afaræiða, eta, fōstra, kona (inkl. frǣndkona och 

rāðkona), kvinna, mæginiara, pl. mø̄ð(r)gu(ʀ) (inkl. langmø̄ð(r)gu(ʀ)), orrusta, sīða, skorpa, 

stiūpa, svǣra och æiga. Till den senare hör bryggia, hīfrøyia, (h)ringia och kirkia. I den 

senare har hīfrøyia en särställning som enda jōn-stam.  

Utan glidljud 

Sg. nom.  

-a är belagt i kona kuna 1, kvinna kuino 1 och skorpa skuba 1, skurba 1. 

Sg. gen.  

 -u och -uʀ är belagda. -u är belagt i konu kunu 1, stiūpu stiubu 1 och æigu aiku 1. -uʀ är 

belagt i konuʀ kunuʀ 1. 

Sg. dat.  

-u är belagt i konu kunu 2 och orrustu uristu 1, urustu 1. 

Sg. ack.  

-u är belagt i etu itu 1, fōstru stro 1, kvinnu kuinu 1, orrustu orustu 1, sīðu siþu 1, stiūpu 

a͡s͡bt͡uiubu 1, svǣru sueru 1, suiru 1 samt många belägg för konu, inkl. frǣndkonu, tex. 

kunu. Ändelsen är supplerad i rāðkonu raþku... 1.  

Sg. obl.   

-u är belagt i afaræiðu af-raiþu 1 och mæginiaru makiniaru 1.  

Pl. nom.  

-uʀ och -u är belagda. -uʀ är belagt i mø̄ðguʀ muþkur 1. -u är belagt i langmø̄ðrgu 

lokmuþrku 1.  

I sg. gen. finns både -u och -uʀ belagt, i pl. nom. likaså: -uʀ och -u.  
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Med glidljud 

Sg. nom.  

-ia är belagt i (h)ringia rinkia 1 och sannolikt i hīfrøyia hifrya 1. 

Sg. gen.  

-iu är belagt i kirkiu kirikiu 1.  

Sg. dat.  

-iu är belagt i kirkiu kirikiu 1 och supplerat i kiriki.  

Sg. ack.  

-i-: -iu är sannolikt i bryggiu bryku 1, b-...u 1. 

I sg. gen. är bara -iu belagt och inte -iuʀ.  

 Det i mellan r och k i sg. gen. dat. kirikiu får väl ses som betecknande ett slags skenbart 

ljud i stavelsegränsen. Beträffande kriki på U 687, som det står i SRR, skriver Wessén (UR 

nr. 3, s. 194) att "[h]uruvida den andra konturlinjen är avsedd att läsas som ett i (kiriki), kan 

ej avgöras". Med tanke på andra belägg för ordet – sg. dat. kirikiu och sg. gen. kirikiu – är 

dock sannolikt att konturlinjen ska tolkas som ett <i>. Dessutom använder nästkommande 

runa r en konturlinje som en del av runan, vilket stärker tesen. Således borde väl belägget 

istället skrivas kiriki (U 687).  

 

2.2.1. Ändelserna -uʀ och -u i sg. gen.  

Sg. gen. -uʀ förekommer i runsvenska förutom hos kona också i svagt böjda kvinnonamn, 

t.ex. Ingiþōruʀ ikiþoruʀ (Sö 347) och Inguʀ ikur (U 73). I forngutniska är denna ändelse den 

allmänna hos ōn-stammar, t.ex. cunur 'kvinnas' och kirkiur 'kyrkas' (Noreen 1904 § 426 2). 

Ändelsen är väl också belagd i yngre fsv. gaturmōt och ev. kirkerhærra (Noreen 1904 § 426 

2). Dessutom förekommer ändelsen i fornnorska, om än sällan, t.ex. kirkiur och stefnor; i fisl. 

är den t.ex. belagd i sammansättningen eisor-fála av eisa 'eld' (Noreen 1970 § 408 anm. 2). 

Detta visar att ändelsen lär ha funnits i hela Norden, men bara blev allmän i forngutniska. 

Beläggen från andra språk än runsv. visar också att ändelsen förekom hos all slags ōn-

stammar. Att ändelsen bara är belagd i runsv. hos ord som betecknar kvinnor – namn samt 

kona – måste ses som en slump på grund av det lilla runsvenska materialet. Det ger slutsatsen 

att i runsv. har ändelsen levt sida vid sida med -u och får antas ha förekommit hos alla typer 

av svaga femininer.  Sg. gen. -iur är belagt i t.ex. fornnorska och forngutniska och på så vis är 

runsv. *-iuʀ rimligt. 
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 Ändelsen -uʀ är analogisk och är alltså yngre än -u. Detta stöds av Noreen (1904 § 426 2), 

som skriver att ändelsen "väl" har uppstått analogiskt från starka femininer. Syrett (1994:211) 

skriver att det inte finns någon synlig ("recoverable") skillnad mellan sg. dat. och sg. gen. hos 

svaga substantiv i urnordiska, utan de tycks bara ha ändelsen *-n. Uppenbart är att -uʀ inte är 

en nedärvd ändelse, utan en nybildning efter att *-n fallit.    

 

2.2.2. Ändelserna -uʀ och -u i pl. nom. ack.  

-uʀ i mø̄ðguʀ på Sö 60 är den form som motsvarar böjningen man möter i t.ex. fornisländskt 

mǿðgur. Detta ʀ i ändelsen -uʀ har analogiskt överförts från stark substantivböjning (pl. nom. 

ack. -iʀ, -aʀ, -ʀ/r). Svaga femininer har därmed fått pl. nom. ack. -uʀ. Denna analogiska 

utveckling uppvisar emellertid inte pl. nom. langmø̄ðrgu lokmuþrku. Belägget är från 

Kärnbostenen, Sö 176, som enligt SRD är från 900-tal. Åldern innebär att detta inte bör ses 

som ett resultat av ʀ-bortfall, utan en arkaism. Tolkningen stöds av Wessén (SöR:147) och 

Noreen (1904 § 426 anm. 2). På så vis visar mø̄ðguʀ och langmø̄ðrgu en inomspråklig 

variation i runsvenska. Vad gäller åldern på Sö 60 framgår det i SRD att den tillhör 

stilgruppen KB. Stenens överdel är tillräckligt intakt för att utesluta en design av typen 

Sö 178 med både korsband nedtill och rundjurshuvuden upptill. Detta ger att stenen torde 

kunna dateras till 1000–1050. Att den är från år 1000 eller senare styrks också av att den har 

stugna runor – att stungna runor uppstod kring år 1000 stöds av Lagman (1990:140). 

Dessutom har r fallit i ordet, alltså mø̄ðguʀ istället för *mø̄ðrguʀ, medan detta ännu inte skett 

i langmø̄ðrgu på Sö 176. Också detta tyder på att Sö 176 är äldre. På så vis, eftersom både 

Sö 60 och Sö 176 är från Södermanland, tycks alltså inskrifterna visa en utveckling över tid i 

landskapet.  

 

2.2.3. Pl. gen.  

I fisl. finns två ändelser för de svaga femininernas pl. gen: den vanliga -na samt jōn-

stammarnas -ia. Beträffande pl. gen. för jōn-stammar i fsv. skriver Noreen (1904 § 424) att pl. 

gen. motsvarande fisl. gen. pl. -ia inte är belagt, men att en sådan ändelse kan hållas för trolig 

i fsv. Därför är runsvenskt pl. gen. hīfrøyia sannolik. För iōn-stammar som kirkia är  

-na den rimliga ändelsen, eftersom det stämmer med både fornisländska och fornsvenska 

motsvarigheter. Se dock 2.2.3.1 och 2.2.3.2. 
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2.2.3.1. Den fornsvenska ändelsen pl. gen. -u  

I fsv. finns det äldre -na bevarat, men också en nybildningen -u, t.ex. pl. gen. gatu. Jämte -u 

fanns också den tillhörande varianten -iu hos iōn-stammar och sannolikt också jōn-stammar, 

t.ex. pl. gen. kirkiu och sannolikt *smiðiu. Noreen (1904 § 426 4a) kallar -na "[d]ie alte 

gemeinnordische endung". Att -na är en äldre ändelse är obestridligt, eftersom den dels 

bevarat konsonantstammens -n-, dels är mer markerad än -u. -u är alltså en förenkling av 

böjningen, där svag femininböjning inte behöver växla mellan former med eller utan n i 

ändelser.  

 Då blir frågan: när uppstod denna ändelse? Först och främst kan man konstatera att svag 

femininböjning inte är en grupp som är immun mot analogiska förändringar, vilket runsvenskt 

sg. gen. och pl. nom. ack. -uʀ visar. Pl. gen. -u är något frekventare är -na i fsv. enligt Noreen 

(1904 § 426 4b). Ändelsen är alltså både vanlig och förekommer redan i äldre fsv. Ändelsen 

har sannolikt uppstått i analogi med starka feminina ō-stammar: 

pl. nom. ack. -ar : pl. gen. -a = pl. nom. ack. -ur : pl. gen. x 

x=-u 

Denna analogi kallar Noreen (1904 § 426 4b) "ohne zweifel" riktig. Den förutsätter att pl. 

gen. -u uppstod först efter att -ʀ analogiskt överförts till pl. nom. ack. (se avsn. 2.2.2). Andra 

teorier finns. T.ex. nämner Noreen (1904 § 426 anm. 3) en teori av Wimmer där ändelsen 

beror på utvidgning av ʀ-löst pl. nom. ack till pl. gen. Detta utesluter Noreen "wegen der 

häufigkeit und des alters der betreffenden formen". I övrigt är det en osannolik tendens. 

Tendensen i senare runsvenska är istället att ändelserna differentierar sig – inte ytterligare 

sammanfaller. Man kan därför anta att pl. gen. -u mycket väl kan ha uppstått under runsvensk 

tid efter att pl. nom. ack. -u blivit -uʀ, men torde väl knappast ha hunnit bli särskilt utbrett. 

Eftersom ändelen -na var tämligen vanlig långt in i fornsvensk tid, samt att -u mig veterligt 

var icke-existerande i fisl., är det sannolikt att -na under runsvensk tid var förhärskande. 

 

2.2.3.2. Pl. gen. av kona 

Kona har i fsv. pl. gen. kvinna och i fisl. kvenna och kvinna. Detta har ljudhistoriska skäl där 

t.ex. sg. nom. *kvenō blivit kona, medan pl. gen. *kvennō blivit kvinna/kvenna (Wessén 

1958b § 102 anm. 2). Beträffande växlingen mellan kvinna och kvenna i Norden skriver 

Noreen (1904 § 426 4a) att kvenna bara är belagt en gång i fsv., nämligen i Västmannalagens 

qwenna. Därför finner jag runsv. pl. gen. *kvinna rimligast.  
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2.2.4. Sammanfattning av ōn-stammar 

 

Som stiūpa böjs, eta, fōstra, kvinna, mæginiara, pl. mø̄ð(r)gu(ʀ) (inkl. langmø̄ð(r)gu(ʀ)), 

orrusta, sīða, skorpa, stiūpa, svǣra, afaræiða och æiga. Kona (inkl. rāðkona och frǣndkona) 

böjs som stiūpa fast med pl. gen. kvinna. Som bryggia böjs (h)ringia och kirkia. Som hīfrøyia 

böjs inga andra.  

 

2.2.5. īn-stammar  

I SRR finns inga īn-stammar belagda. Dock har Henrik Williams konstaterat en sådan i en 

opublicerad tolkning av Gökstenen, Sö 327. Han gör följande tydning av det han bedömer 

vara en förbön:  

... uli · hano:m si +  

[Guðs h]ylli hānom sē.  

Guds välvilja vare med honom.  

Detta hylli är belagt i fsv. och fisl. hylli 'huldhet', vilket är en īn-avledning av adjektivet fsv. 

hulder (sg. ack. hullan) och fisl. hollr, motsvarande nusvenskt huld. 

 Därmed tycks en īn-stam vara belagd. Hur böjdes då detta ord? Om förhållandena i fsv. 

skriver Noreen (1904 § 427) att med mycket få undantag är īn-stammarna oböjliga i sg. och 

förekommer inte i pl. Under § 428 nämner han några undantag. T.ex. förekommer sg. gen. -is 

i yngre fornsvenska, t.ex. vrēðis 'vredes' samt pl. gen. -ia som fogeändelse i 

sammansättningar.  I fisl., skriver Noreen (1970 § 410), är ändelsen också -i i alla kasus i sg. 

De förekommer nästan aldrig i plural. Noreen (1970 § 411 2, 3) nämner några ord som kan ha 

sg. gen. -ar samt som förekommer i pl; här nämns dock inte ordet hylli. Sannolikt är därför att 

ordet hylli i runsv. bara förekom i sg. och då genomgående hade ändelsen -i.  

 

 

 

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. stiūpa  stiūpu(ʀ) bryggia bryggiu(ʀ) hīfrøyia hīfrøyiu(ʀ) Nom. 

Gen. stiūpu(ʀ) stiūpna bryggiu(ʀ) bryggna hīfrøyiu(ʀ) hīfrøyia Gen. 

Dat.  stiūpu stiūpum bryggiu bryggium fhīrøyiu hīfrøyium Dat.  

Ack.  stiūpu stiūpu(ʀ) bryggiu bryggiu(ʀ) hīfrøyiu hīfrøyiu(ʀ) Ack.  
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2.3.  Avslutande ord 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de belagda runsvenska feminina substantiven böjdes. 

Ett säkert svar på denna fråga kommer knappast någonsin att kunna ges. I grund och botten 

handlar min uppsats istället om att ta reda på hur ordens böjningsmönster mest sannolikt såg 

ut. Min metod för att avgöra detta har visat sig användbar. Med hjälp av belagd runsvensk 

böjning, övrig fornnordisk böjning samt ordens ursprungliga stam är det möjligt att komma 

den runsvenska böjningen nära. Visst är rekonstruktionerna ibland osäkra. Visst skulle det 

visa sig att felaktigheter förekomme om facit funnes. Men utan tvekan är paradigmen i 

uppsatsen bättre än alternativet, nämligen att hänvisa till fornsvenska eller fornisländska 

paradigm.  

 Något som kan diskuteras är hur arkaisk man ska anta att runsvenskan var. Min 

utgångspunkt har varit att runsvensk böjning inte avvek märkbart från fisl. och fsv. om inte 

beläggen säger annorlunda. Detta har lett till en rekonstruerad runsvensk böjning som i hög 

grad tar hänsyn till de analogiska utvecklingarna som skett i fisl. och fsv. Det har som följd att 

en del ålderdomliga böjningar som mycket väl kan ha funnits i runsvensk tid har befunnits 

osannolika av mig och inte angivits i paradigmen. Jag utesluter inte förekomsten av former 

som pl. nom. ack. *brautaʀ, *markaʀ och sg. dat. *rūnu, alltså bevarad ō-stamsböjning, men 

jag har funnit andra former mer sannolika. När det runsvenska materialet tryter är det 

rimligast att finna stöd i dess närmsta släktingar. 
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Bilaga. En sammanställning av böjningen för de i 

runsvenska belagda feminina substantiven. 

 

 

Här följer en sammanfattning av resultatet av min uppsats De feminina substantivens böjning 

i runsvenskan (FSBR).  

 

Vissa ord är annorlunda än i SRR. För stæinhall i förhållande till stæinhæll, se FSBR avsn. 

2.1.7.4. Ordet mark nedan åsyftar endast betydelsen 'mark (viktenhet)'; ordet mark i 

betydelsen 'minnesmärke' tas inte upp nedan – se FSBR avsn. 2.1.4.3. Byrð normaliseras utan 

-r, se FSBR avsn. 2.1.7.2. Hylli finns inte i SRR – se FSBR 2.2.5. Vissa feminina ord från 

SRR är inte medtagna, nämligen kars, smīð f./smīði n., þrōtt(r) m./f. och r-stammarna dōttiʀ, 

mōðiʀ och systiʀ.  

 

För orden grikkhafn, iarmungrund, stæinþrō, hvītavāðiʀ pl., stæinhæll, stæinhall samt 

stæinbrō och (h)laðbrō, se hafn 'hamn', grund 'flat mark', þrō 'urholkad stock eller sten', vāð 

'tyg, väv; pl. 'kläder', hæll, hall 'häll' respektive brō.  För afaræiða, hīfrøyia, langmø̄ð(r)gu(ʀ), 

mæginiara samt frǣndkona och rāðkona, se æiða 'moder', frøyia 'fru', mø̄ð(r)gu(ʀ), iara 'strid' 

respektive kona. 
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1. ō-stammar 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Som spang böjs far, sak, sōl, valrauf, vitring och vīking. Iǫrð böjs antingen som spang 

eller som strand (4.2).  

 

1.2. Som rūn (se anm. 1) böjs brō (se anm. 2). And (Se anm. 3) böjs antingen som rūn eller 

bø̄n (4.1).  

Anm 1.  Rūn kan, dock mer sällsynt, böjas som bø̄n (4.1). För belägg som runa och runi, se avsn. 

2.1.2.4. i FSBR. 

Anm. 2.  Brō har i pl. dat. antingen -um eller -m.  

Anm. 3.  And kan, dock mer sällsynt, få sg. dat. -u.  

 

1.3. Som spang eller rūn böjs stæinhall.  

 

1.4. Som ā, med eventuellt kontraherade böjningsformer, böjs bara ā.  

 

 

2. jō-stammar 

 

 

 

 

 

 

2.1. Som øy och māʀ (se anm. 1) böjs bara dessa två ord.  

Anm.1.  Māʀ är en ursprunglig ī/jō-stam och ser därför annolunda ut i sg. nom. än i de övriga 

formerna.  

 

 

 

3. iō-stammar 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Hæll är det enda säkerställda ord som böjs så här.  

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. spang  spangaʀ rūn rūnaʀ ā ā(a)ʀ Nom. 

Gen. spangaʀ spanga rūnaʀ rūna ā(a)ʀ ā(a) Gen. 

Dat.  spangu spangum rūn rūnum ā ā(u)m Dat.  

Ack.  spang spangaʀ rūn rūnaʀ ā ā(a)ʀ Ack.  

 Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. øy øyiaʀ māʀ møyiaʀ Nom. 

Gen. øyiaʀ øyia møyiaʀ møyia Gen. 

Dat.  øy(iu) øyium møy(iu) møyium Dat.  

Ack.  øy øyiaʀ møy møyiaʀ Ack.  

 Sg. Pl.  

Nom. hæll hællaʀ 

Gen. hællaʀ hælla 

Dat.  hælli hællum 

Ack.  hælli hællaʀ 
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4. i-stammar 

 

4.1. Som bø̄n böjs færð, hafn (se anm. 1), īð, miskunn, skipan, vāð, och þakk. And (se 1.1, 

anm. 1) böjs antingen som bø̄n eller rūn (1.2). 

Anm. 1.  Hafn lär möjligen jämte det belagda -iʀ kunnat ha pl. nom. ack. -aʀ. 

 

4.2. Som strand böjs braut. Iǫrð böjs antingen som strand eller som spang (1.1).  

  

4.3. Som bø̄n (4.1) eller strand (4.2.) böjs ald, borg, dȳrð, gift, grund, gærð och synd; 

möjligen också iartæign (se anm. 1).  

Anm. 1.  Iartæign är inte belagt i en utslagsgivande ordform beträffande ordets genus. Runsvenskt 

genus är sannolikt feminint men kan möjligen också vara neutralt.  

 

4.4. Som kvǣn böjs möjligen ǣtt. Sannolikt kan både kvǣn och ǣtt böjas som bø̄n (4.1).  

 

4.5. Som dāð böjs inga andra. Dāð kan sannolikt också böjas som bø̄n (4.1).  

 

 

5. Rotnomen 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Som nātt böjs mark 'mark (viktenhet)', med sg. gen. och pl. nom. ack. mærkʀ. 

 

5.2. Som bōt böjs þrō, med pl. nom. ack. þrø̄ʀ.  

 

5.3. Som skæið utan vokalväxling böjs bara skæið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. bø̄n  bø̄niʀ strand strandiʀ kvǣn kvǣniʀ dāð dǣðiʀ Nom. 

Gen. bø̄naʀ bø̄na strandaʀ stranda kvānaʀ kvǣna dāðaʀ d?ða Gen. 

Dat.  bø̄n bø̄num strandu strandum kvǣn kvǣnum dāð d?ðum Dat.  

Ack.  bø̄n bø̄niʀ strand strandiʀ kvǣn  kvǣniʀ dāð dǣðiʀ Ack.  

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. nātt  nǣttr bōt bø̄tr skæið skæiðr Nom. 

Gen. nǣttr nātta bōtaʀ bōta skæiðaʀ skæiða Gen. 

Dat.  nātt nāttum bōt bōtum skæið skæiðum  Dat.  

Ack.  nātt nǣttr bōt bø̄tr skæið skæiðr Ack.  
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6. ōn-stammar 

 

6.1 Som stiūpa böjs, eta, fōstra, kona (se anm. 1), kvinna, iara, pl. mø̄ð(r)gu(ʀ), orrusta, sīða, 

skorpa, stiūpa, svǣra, æiða och æiga.  

Anm. 1.   Kona böjs pl. gen. kvinna.  

 

6.2. Som bryggia böjs (h)ringia och kirkia.  

 

6.3. Som frøyia böjs inga andra.   

 

 

7. īn-stammar 
 

 

 

 

 

 

 

7.1. Som hylli 'välvilja' böjs inga andra.  

 

 

8. Osäkra böjningar 
 

8.1. Byrð böjs antingen som hæll (3.1) eller som bø̄n (4.1). Det är osäkert vilket ord som 

faktiskt är belagt av två i sg. nom. homonyma ord, se FSBR kap 2.1.7.2.  

 
8.2. Sāl(a), sēl(a), siāl(a). Ordet kan böjas svagt som stiūpa (6.1) och starkt. När ordet böjs 

starkt kan det ha sannolikt ha pl. nom. ack. -aʀ och -iʀ och sg. dat. -u och -Ø, alltså som 1.1, 

1.2, 4.1 och 4.2.  

 

8.3. Trōa/trō böjs endera sg. nom trō(a), gen. trō(ʀ), dat. trō, sg. ack. trō eller sg. nom. trō, 

gen. trōaʀ, dat. trō, ack. trō.  

 

 Sg. Pl.  Sg. Pl.  Sg. Pl.   

Nom. stiūpa  stiūpu(ʀ) bryggia bryggiu(ʀ) frøyia frøyiu(ʀ) Nom. 

Gen. stiūpu(ʀ) stiūpna bryggiu(ʀ) bryggna frøyiu(ʀ) frøyia Gen. 

Dat.  stiūpu stiūpum bryggiu bryggium frøyiu frøyium Dat.  

Ack.  stiūpu stiūpu(ʀ) bryggiu bryggiu(ʀ) frøyiu frøyiu(ʀ) Ack.  

 Sg. 

Nom. hylli 

Gen. hylli 

Dat.  hylli 

Ack.  hylli 


