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2lf alla männiffofnillets nppfinningar är utan iioifroet
ftnffo nf teit bcn roigtigafte od) meft betxjbetfefulla. fönni
unbcrbart tör bet icfe förefaUa ben ohmnige od) [)iiru mätfroars
bigt är bet icfe i fjäiftoa roärfet, att en mftmtiffaS tantat ocf;
tai fuima fängstaö i ffrifna teden oi) feban genom fimfinnet
uppfattaö af anbra*)!

2Wareban för ben rent t)ttre famfärbfeln männiffor emeU
!an Ijar ffriffonftenö nppfinning raarit af omätHgt gagn. 3)Jen
Ijroab mcra är: genom ffrift blefroo från urmimteö tib religu
onöftiftares, tänfareö od) ffatbers orb fpribba blnnb ett Ijelt folfi
od) fortplantabe från folf tili folf', från flägte tili fiägte, lita*
fom od Ijioarje fäfer ftmffap om förfäbrenS öben ftöber fig på
ffnftliga npptcdningar, enär ali arffiigen, alt mebbelanbe genom
bet lmtntliga, lefroanbe orbet fom ju f)ar lifiuetå frifffjet od;
elb nu;det lätt fan änbras, roanftäHas cHer affigtligen för=
falffaö.

*) Fnljande anckdot iii ganska beteclnande. En indiansk tjiinare
[iindeä af fin herre till en wän rncb ett fcvcf och nlgra fäglar. Dessa
senare ät han upp linbcr resan, och dä hau wid franikomsten af brefwots
fiflarc tillfnignbcS om fäglarne, waidt han pä det hösssta förwinad samt
Ipoide hwem, som kunnat onitaln, att han medhaft sädana. Han «HuK
dä det sw»r, att brefwet diiiom förmält, hwarpä han ätersandes med
nlgr» safliqa frukter som gengllfwa och ett swaisbief, hwilket äfwen om-
niimde huru det sstitt med fllgllllne. Fiestelse» olef honom äfwen nn för
slarl, och han »poat ftulterna, efter att dock furst wisligen hafwa ned»
gtäft bvefwet ett stycke därifrän pä det att delta ej äter stulle stwallra.
Diirpä frambar ha» brefwet till si» herre, men huru stur blef ej Hans
[Bnoaning, uiir denne efter att ha läst det ej blott förebrädde honom
Hans tilltnss att iita upp fäglarne, utan äfwe» fräqade efter de frukter
hau eulisst brefwet borde ha med sig! lutagen af hapuad och loidsteplig
worduad. fnttade ha» brefwet och lade det till sitt ora for att lyfsna till
d«» däri boende andens röst.



Högt har äfwen strifkonsten allestädes blifwit wärderad
Hos hediuskn folkslag har >nan tillagt en gud eller halfgud aran
af dess uppfinning. Den wise greken Platon kallar sknftei
„en ewigt warande, af alla gränfer oberoende röft, som antin
gen en gud eller en gndomlig männistä har uttänkt." Hos en
senare grekisk författare, historikern Diodoros heter det: „at
lefwa ett i mcirklig mening lnckligt lif, beror pä färmagan at
fiirstä skrift", nastan famma tanke saledes, som är uttalad i et
arineniskt ordspräk: „forst den, som kan läsa, är en männistä/
Den judiske historieskrifwaren losephuZ förtäljer, att det mar
en ängel, som lärde Sett), Adams tredje fon, att skrifma, och
den kristne kyrkofadern Tertullianus kallar bokstäfwerna „tol-
kar för alt wetande, mäktare af alt ypperligt."

gig. 1. s)kof p& Btlbflrift (frän ngare tib) f|o3 be norb-
amertfanffa inbtanema:

Src olifa ftammarg Fjöfbingar (1, 6,9), ben förfta af Örnftnnmicit
meb Jino frigare (2, 3,4, 5), bcn anbta fromftälb genom bilben af en
ftor fiff antjalla fjoö ftatcnaS preftbent i „Ijititta t)itfct" i
äöaffjington (S) om lanb tili 6oning3platfer (7).

gig. 2. SJkof på ftafroetfetecf en: aöfnrtff Klflttft
Sääning: A-kha- maan- ni- is- si,

fom betnbcr: 2tf emcniben (d: af Slfemenibffägten, en perfifl fonunga'
jlfigt).

Skrifkunstenö uposinning ssedde i en lanat aflägfen, för-
histuriss forntid, men i mänga ärhundraden, ja, i flere tnfen är
berjänade man fig af de ofullkomliga formerna: bild och ftaf*
welsestrift. Omsider utwecklade fig deZsa lägre siag af ssrift till
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botstafsstrift, ett franisteg sä ofantligt, att roi, barn af
en senare tid, fnapt fbtmä fatta hela desö betydelse. Det till
utseenbet beswärligaste och spetsfundigaste af alla strifsätt, hwar-
wid ordct uppliises i fina eutla Ijud och desfa hwart för sig
betecknas nied motfwarande botftaf, har i fjalfwa wärket wifat
sig wara det entlaste och lättaste. *)

Vlaud de mauga olika slageu af bokftafsfkrift hafwa
de flesta europasta folk redein i mäiiga ärhuudradcu brutot de
s, k. In liuska liokstäfweriin, hwilkac, urspniug gär tillbaka till
den romersta forutiden. Af latiustilen iir den tyska eller
[joo offl och i Swerige s. k. swensta stilen rned siua brutua
«ch kaiitiga fornier blott en afart, som munkarne i medeltiden
brakade och forn förr nnsägs wara wackrare, »ien nu blifwit
aflagd i alla läuder utom Danniark och Tystlaud. Likaledes
ciro de trukta bokstäfwema en fiir doktriickarprässeii länipad om-
bildxiug af de strifna, och äfweu blaud dem har en skiluad gjorts
nicltau de uicra inka och eukla latiusta famt de ruudade och
tillpnuto.de („sn>e>>ska"), hwllkll senare wisserligeu äimu äro gan-
ska wanliga, »ie» mei och mer börja öfwergifwaö.

I wär wärldsdel är det NU blott de öltliga folken, fom
icfc bruka latiust skrift eller stil. Bland de slawiska folkstam-
Nlltme förblifwa rycisarne ä»»u faste wid det gainla slawou-ssa kyrkoalfabetet, soin „)"Imuenieå apostel" deu „helige" Cyril-
luo uppfauu. Deu fornrusta tlädedrägteu niäste gifwa wika för
tsar Petera uiattspräk, »ien fptäket» strifua drägt kuude han
icfc förwandla till wästeuropeisk. Gr e kerii e, sain tamligen oför-
iixdradt bewarat det tunflornåt, soin deras stom förfäder talade

*) De i im\naa hlnseenben sä HLg< utivecfladc kineserne hnfwa
blott stafuKlsejrnst. Sfi de lommo i bellittng nied euinpeerne, war det
bern biivföv en ohegriplig iiiita, huru det for desse frnmlingar wnx möj«
!igt att »edslriswa fina tanlar med nägra fil tecke», som i «ch för sig
imien betydelse äade, och huru mcm pa detta sätt till och med funde
ilstodlomm» !>ela böcler och bolsanilinssnr. For oftigt iir linesernes stora
«lldnad for nlt slrifwet nbgfftiht bclaut. Ofwa» anförda ord till
[MftenB lofpllsande lunna iilas med ett linesistt ordspräk, som lyder:
„ju ittera e» miinoista laser, desi! smagare blifwa henncs o»da lustar och
k-iumlscr."
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i forntiden, hllfwa ocksä bibehällit de forngrekistll bokstäfwerna.
Slutligen hafwa turkarne pä sin tid upptagit jämte Muha-
meds tro de arabista skriftecknen, ehurll de annais hwaiken
geiwm spräk eller härstamninz sta i slägtskap med araberne.

Hmad de nardiska folken widkommer, sa kände finimrne
under hedendomen icke nägot slags skrift, och det n»ar först eftei
swenskarnes eröfring af Finland, som de sa smäningom af dessa
sinä läromästare inhämtade äfwen skrifkonsten och blefwo bekanta
ined de latinska (och swenska) bokstäfwerna, hwilka redan däför-
tiden woro bland fwenskar, norrmän och danskar i allmant bruk, *)

Men de woro icke det enda slag af skrift, som da brukades i
Norden, ej häller hade de synnerligt länge metrit kända af dess
folk. Twärtom: de hade en egen art af skriftecken, hwilka kal«
ladeZ runor, dem de sedän hundratals är förstodo att skrifwa
eller „rista" samt läsa eller „räda". Och likasom öfwer hufwud
granskningen af forna tiders anda, seder och skick har nägot till-
dragande för nutidens slägte, sa är det för oss, afkomlingar af
dessa forntida skandinawer, af ej ringa intresse att taga när»
mare kännedom om den skrift, som wära förfäder brukade i war
stams barndomstid, de lekamliga, sunliga tecken, hwari deras
tankar framträdde, när de mille meddela dem, oberoende af tid
och rum och möjliga förändringar genom muntliga budbärare.

1. De äldrc runorna.
Pä hwad sätt hafwa nu runorna uppstätt? Huru kommo

nordboarne i bcsittning af detta slags skrift? I länga tider
hafwa de laide grubblat öfwer denna fräga. Man har jämfört
muonia med de mest olikartade alfabet för att finna det, som
knnde anses ligga till grnnd för dem, enär det war föga fanno-
likt, att dessa tecken skulle wara själfständigt „uppfunna" af ett
folk, som ingen annan skrift kände, och emedan dessutom som-
liga runor pätagligen liknade andra folkslags bokstafsformer.

*) Hnrmed menas icke att striskunnigheten roar allmän äfwen
bland det lägre folket eller ens adel». Det war egentligen blott prästei
och munllll, som fiindc skrifwa.
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Att den läst, öfwer hwilke,» runorna säledes rooro formade,
skulle roara ett af de asiatista alfabete», antiugen det hebreista
eller det, fom drafadcö af fenicierne, forntidens handelsfolk, torde
»il naftan fumm betraftaS fåfom en öfwergifwen niening. Annu
för kort tid sedän trodde dareinot mäuga, att runorna fnarast
uppstätt genoin efterdaning af grekist skrift. Denna mening
delade den bermnde danske spräkforskaren 9i aälttufl Rask (f1832).
Hans lärjunge, den om banska spräket och literaturen sä för-
tjftnte N. M. Petersen, likasom Rast bondeson frän ön Fyen
(f 18G2), ansäg arekiska skriften och nmorna för fyskon, som
härstllmmade frän nägon gemensam kalla. En liknande uppfalt-
liina, hade den store swenske tankaten, diltaren och histurikern
Erik Gustaf (f 1847). Men i nnaste tid anses det

efter de grundliga furskningar i ämnet, för hwilka man har
att tackll »orrmannen, professur Vugge och dansken, docent
Wimmer för säkert, att runorna äro en ombildning af
latinsla boksiäswer, och att de nro länade frän romarcne i bör-
ja» af det tredje nrhundradct, en tid, dä sanifärdseln mellan

roniare och Mellersta Europas „barbarer" just >uar färdeles liflig.
Ty utom uordboarne hafwa and ra, mcd dem närä bestäg-

tade folk anwandt runor, nämligen de nuwarande tyskarnes
förfäder, forngermanerne, och de wid Tonauflodens nedre lopp
och ä stora landsträckur dänfrän mot norr bosatte gotcrne. *)
Uppsinningen eller daniugen af de nya bokstafsformerna hnrrör
wästntligen frin, att de skulle stäras i trä, hwarfär strecken
miste göras kantiga och „ristas" twärs öfwer träets ädror.
Denna inristning i trästycken, soni altsä hos nordboarne är det
urspnmgliga sättet att strifwa, päminnas mi om aenom flere
än i bag allmänt begngimbc uttryck i n,ärt spräk, säsom ordet

*) llllaredan for 50 är sedän stref den fänbc tyske lprHlforssare»
W ilh. G r imn, fbljanbc: „D«t vÄbbc ide förfta chchnnbi-abeita cfter
(trifluß en lSm.it Nfllgare fVrblndelse mellan Tnstlnnd och Norden ön
bcn, som i »llmllnhet filljer af folfenS när» fränbstap; den wisar sig i
spräl, seder och mHngnhanda Briil, och af den kan oclsä den gemensamma
[lristen hällbra."
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hoi, och det däraf sainmansatta uttrycfct bokstaf b. ro. s,
en „staf" eller ett streck, soin mim iuristat i (en skifwa af)
dokträ.

Koilsten att läsa och skrifwa roar naturligtwis en mycfet
lmig tid känd af blott fä; ordet rnna betyder egentligen „hem-
lighet", och i Eddasänssen *) om Rig, hmllken framställer de
olita famhällsklassernas uppkomst, nänmes kännedomen om runor
säfom egen för de högst uppsatte, en jarlaidrott.

Under loppet af de fenaste hlindra ären hafroa flere full-
ständiga uppteckninlzar af dessa samgerman fka eller älsta runor
fnimito i jordens sköte. Sen för ofs märkeligaste uppteckningen
finnes pä en „guldbrakteat" (d. ro. f. ett litet rundt fmycke
nastan fäfom ett gnldmmtt, men tunnare och förfedt med en
ögla, hroari det dars hängande), fom för nägot mer än 100 är
fedan hittades i närheten af Wadstena, en liten stad i Sroerige. **)

gig. 3. SBabflcno«6ro!teaten.
(3nf!riftenö 8 flu-fta tetfen hnva tuwa Ijar matt annit

icte tijclatg iolfa: be följanbe iiro runvnbcn, mcb uiibantag af fifta ruuan,
fom fattaö).

*) Dlainnet Edda har gifroito åt en fainltng nrgamla flnger ont

ivata hednista förfäders gndar och Jjjfiltnr, hwillen bewarats a ön Islana
och ini ntgör förnämsta kallan till mav knnstap om de forne sinndinawei»
»es troslära.

**) Bralteaten hade rcban tillfammans med ett annat smycke af
samma flag vafnt i HLndern» på en gnldsmed därstädes, bå de räbbabe&
till fromnin för forffningen of en rofin af fornsaker. hwilke» d««t lilefc
knnde ana hwilke» betydelse fmidet hade.
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Den Wa ruurciben bcftdr föfcbcö af fuljanbe tjngnfpra
tecEen:

Hwar och en märler strax, lumi stor likhet latinska D
(hwilket säsom runa utmärker TH), R, C lsom runa = K), H,
I, S, T, B och M hafwll rneb motsronraiibc mntederi, lifafom
ock att fatinfft V (TJ) och L blott Ijafroa Mifroit roäitba upp och
neb för att (ättore fuium riftoä i trä. Daningen af flere anbra
tccfcn, näckligen be, foin motswara latinska alfabetets F, A, E,
O, läter lätt förklara sig af samina skäl. De siesta öfriga runor
iiro sanuolikt wibare utbilbabe frn» be nu näiiiba i bet mau
cstev ljublikheten banabe t. ex, G- och NG-ntnonrn af twä K-
runor, v-runan af 2 TH-tecfen o s, m.

Drbct „alfadet" har sammansatts af namnen pä be twn
förfta grelista bolsiäfwerna alfa och beta, som motswara a och
l>, men „rmialfabetet" begyiuier, som man ser, meb tecknen för
helt anbra ljub; bet kallas ocksä bärför rättare efter bem fu=-
thark ellrr benämnes runrab. Nunraben ses här mebels skilje-
tecken belab i 3 flockar eller „ätter", som be i en senare tib kal-
labes. De nlsta rnnorna lästes antingen i riktinng mot wan-
ster (hwilket är fallet ä Wadstenabrllkteaten) eller, sasom wär nu
bmlliga strift, mot höger. „Plogstrift" kallaö bet strifsatt, hwar-
wib raberna gä först flän wänster till höger, bärefter frän hö-
ger tili wänster o. s. m., och det begagnabes stunbom äfwen af
de gamle grekerne, som närnbe det ..liustrofebyn" eller oxwänb-
-1111113, cmeda» radonia gingo säso»! oxen, hwilken mänber wib
slutet af hwarje plogfira för alt börja pä nytt.

Fornsaker, sasom spjut, spannen o, btjt., hwarä nu omta-
lade runör af iildre slaget iiro inristade, hafwll lippgräfts pä
flere ställen i Europa, hwarest gennanskn folk äro eller warit
bosatla. En märklia, stor, rnnristad gulbring är funnen till och
meb tånat sbberut i nuwaranbe Rumänien och »am»et „Goter"
läses tnbligen i ringens lnstrift. Ho« goterne wid Donaufloben,
dlefwo emellerlid runorna tidigt unbaltträngda af ailbra iicheui--
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skll fkriftecken, i det beraS bcrömbe bifkop Wnlfila, „goterueå
apoftel" (f år 381) tili fin bibelöfmerfättitiiig öaitabe ett ntjtt,
fä kallabt gotiff t atfabet, roafentltgen efter mönftret af bet
arefiffa, hwari hau bocf uoptog ett par af runorna, u och o.

gig. 4. Sonaugotcrne§ „Fnder roåt" (6'örjau).
Liisning: Sttta unfnr, tfju in himinam; roei&nni nnrno tfjetu.
3iutib§ tnfta: Vater unfer, bu in himmein; geweiht nierde naine dein!

Ockfä l)o§ Tysklllnds iubijggare länrnabe runorna tibigt
rum för ben latinfka skriften, fom båbe föoer- och wästenftän
wann inträbe i laubet.

Däriinot förbe be norbtyska ffaror, fom i bet s:te ärhun-
drabet eröfrabe Bntannien och hwilka wanligen kallas Anglo-
faxer, wnorna meb fig bit och berjano.be fig af bem i flereär-
hundradm, Ijroaban ockfä änba till wära bagar bemarats många
mtaneämarfen af runomas bruk blanb anglosaxenie. Desfa
forneiigelffa runminne» bestä mesi af fmncten och wapen, fåfom
t. ex. en ftån Themsens botten uppfiskad fnif ellet bolk rneb
hela nntraben bärå inriftab. Hien äfroen har rnan i England
inhuggit runskrift ä grafftenar, stenkistor och stora yräktiga fteiu
kors, oin an benna plägsed har, hmarest ben uppftob efter kri-
stenboniens införanbe, icke på långt mx, fick en fä rik och dety-
belfefull utweckling, foin fenare war fallet i bet hebiiifra Skan-
binawien, Sluttigen har mau r>a älskilliga ställen, i gamla klo-
ster och bibliotcf, sunnit forneiigelffa pergamentsblad, fulltecknube
meb runskrift. Vland desfa mä nämnas en „nmefäng", foin i
loerfcr, pdminnfthbe oin ben nordista Eddans, uppräknar och
befkrifwer runorna Hwar för fig i rab och orbning. Dä anglo-
faxerne omfiber upptogo .latinstriften, nytjabe be bock annit en
tib bortåt be tivanne runtecknen, foin motsmara TH och W, for
att Utmtirlä twä ljnb, foin ännn äro färegna för engelfka forå-
ket. Den förra af dessa rnnor, I', har ockfä pä Europas fast-
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land trangt roiba omkring ineb de stamförwandta aermanska fok
ken; man sinuer den anmänd i nam», soin förekoinma ä nägra
af frankerues och de spauske wästgoternes rntrnt, hwarest hela den
öfriga inskriften natnrligtwis är andragt mcd latinska dokstäfwer.

Men en waraktig och cgentlig detndelse för folkcts andliga
lif fingo ruiwrna bfott i Norden, och här utdildar sig själf-
ständigt bruket att inrista mnslrift ä bötastenar d. w, s. ohuggna
fteitblodF, rcsrn till de dödeS äminnelse, Detta bruk uppstad i
Swerige och 9iorge; i n. w. Danmark fiiniaS inga fädana stenar
med äldre runnr. Däremot hafwa i Danmark mänga löfa
fornfaker med fädan runstrift päfnnnits, sasom smycken, wapen
och redskap, iifiucnfä icke sälla» gnldbrakteater med en kort run-
inskrift. Ätärkeligast bland dessa fornsater aro twn stora guld-
Horn. Det ena af dessa mägande öfwer 3 kilogram hittades är
li;,'!!» omkrinq 3 mil södcr om staden Nibe i Gallchus l>u i
Mögeltunder focken af en fattig bondflicka, och, i märkwärdig
öfwcrcnsstämmclse med en i trakten gängfe gammal fägen, att
man hundra är efter det första gnldhornets upphittande fkulle
pä samina ställe sinna ett annat, hittades wärkligen dctta af en
bonde är 1734 nägra fä st cg frän dct förras snndort, Nedrc
ändan af detta Horn war bortsturen och förlorad, men det oak-
tadt wägde dct 47 grain mcr an dct fiirra. Väda hornen för-
»arabefl sedän i den s, k. konstkammarcn i Kilbeuhamn, men
dlefwo därifrän bortstulna i början af detta ärhnndrade och
strax nedsmälta, CndttgtWiS hade man noggranna afluldningar
af dem, och konnng Fredrik dcn ?:de lät efter dessa förfärdiga
twä kovior af förgyldt silfwer i den nrspvnngliga storleken och
med alla bitljöraiide fignrer. Nägge hornen woro nämligen
bttälta mcd bilder af djnr och människor, och dct fcnare fnnna
war desöntom rnndt omkring öfrc ka,tten försedt med en inskrift
i llldre rnnur. Detta Horn ser sälunda nt:

Fig. 5. Guldhorxct.
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gig. G. §ornet3 öfroerfta ring meb bilber ocij firift.
Snffrift: Ek Hlevagastir Holtingar horna tavido.

o: Sifl Sägäft, äottes åon, I)orn gjorbe.

©pråfct, forn be qlbre runorna tlllll till o|"§ och soin är
betfarnnia i nila bc tre norbiska lanbe», Har ett älbre skap-
lynne äu bet mi nmnligtwis benamna „fomnorbiskll"; bet liknar
mycket Donaugoterneö språk, me» har bewarat ännn ålberbom-
ligare fonyei än bctta.

2. De yngre ritnonttt.

Såsom ofwan nambes, raoro be älbre runorna icke blott
i bruk hos ben stanbinawiska norbenS inwånare, utan nytjabes.
llfmen af andra germaner, orn be ock företräbeswis i Narben
nåbde en ftor ut6rebnmg och inhögssos i jorbfasta minnesinärken,
söm sta ännn i benNll bag. Me» finåningom ntwecklabe fig (och-
bet blott i norben) nr betn en yngre runrab, hwilken föran*
brina, bels föranlebbes af en inärkelig onibaning af språket (rn å-
hänba i följb af e» »n inwanbring af beslagtabe stammar),
bclö af sträfwan att göra tecknen enklare och bekwämare, hwar-
för »iän gaf wissa runor e» saban form, att be blefwo lättare
att rista, och icke mer anwänbe anbra, soin för bet »n änbrabe
fpråtet woro öfwerrlöbiga. Teösa »ya »orbiska rn»or, som
brnkabes i ben f. k. yngre järnälbern eller wikingatiben (fra»
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omfr. år 700 till fcnarc hälften af ll:te ärh.) famt ännu ftere
[jimbra år efter bct friftna tiiran sorsi wardt predikad för de
IjcbniiTc iiorbboarne, äro blott sexto n till antalet och ordnade
i hllfwudsaklig öfwereilsstänioielse med de äldre, dem de siesta
äfwe» likna, sasom af följanoe afbildiung synes:

I denna oroningoföljd finnas de iichuggirn på en sten (i
Sroerige), som geiioin (in daning och storlek famt ytterligare
genom en därå bcfinilig teckning as ftigbijglar röjer sig Haswa
tjant till elt sotstöd för till häst stigande ryttare. Likaså på
«n aflångt fyrkantig sten wid larpås knrka i Wästergötland,
hwlllen genoin sin stiillning i det s. k. wapenhuset stulle ådraga
sig tnrkobesökandes blickar för att i deras minne fästa runornas
utseende och ordniug, ett lått och såkert sätt att dibringa allnmn-
heten den första undermisning om dokstäfwerna, hwarigenom
sådana minuesniärken på sin tid siuarade mot roår tids Abc-
böcker och försknfter. Troligcn i samina syfte fins rlinraden
inristad iifwen å »uirarne af ett par dansta fnrfor famt å en
dopfunt i Danmark,

Äian fcr, att tccknen för K, H, S och M afwika från de
f örut begagnade. Den rima, som i äldre raden betccknade M, nntjas
mi för R (då det slntade ett ord), senarc för att ntmiirka Y-ljnki.
Ä!ed de» gllmlil U-riinan betecknas 1111 i denna kurtare „fttthark"
llfwen V och <>, och samina runor utmärta I och E, B och P, K och
G (N(t), T och I), Slntligen äro dar nn twll A-runor, den
aia, soin tallaa oss, för ett ljiid, motswarande mårt a, den an-
dra, f out bar iiainiiot kt, för det vena a-ljudet.

Ända tili wår tid hafwa bemarats äfmen namne n på
de särflilda »runorna. Dessa namn woro korta ord, som
I»oart och elt bilrjades med den rima det utmårkte, och lifaforn
nnförtiden sniå rim brnkas för att biittre inprägla dokstäfwerna
i barnens minne, så l>ade ma» då minnesiuerser 0111 alla ninorna.
Sålunda hette det oin F-vnuan: Fä (0: gods) är fräubcträta;
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om H-runon: Hagel är fallafte forn; orn N-runan: Nöb är
tung !oft; om I-runon: Is är brebafte bro; om S-runan: Sot
är skynrnes <himmelens) ftolb; om L-runan: Lögr (o: racitten,
haf) är lanbenS (jorbenS) bälte; om M-runan: Äabhr (0: män-
nistan) iir muUeiiS förölelfe, o. s. w.

fiöfa sornsaker meb runskrift frän roikingatiben finnas
icke mniiga i behäll; bäremot äro be skanbinamista lanben, isyn-
nerhet Swerige *), mycket rika pä runstenar, restatillbeaflib-
nes minne och försebba ineb korta inskrifter, roanligen i benna
form: „ reste (ellen ristabe, ellen lät göra) benna
sten efter (eller: ät) —". Har tillägges i allmänhet en
stägtbestämning; ben efterlefwanbe wisar „faber fin" benna sista
ära eller stenen är satt till minne af „son", „broder", „fränbe"
0. s. w. Den kan ocksä bewara mmnet af flere aflibna eller
hafwa rests af flere ä» en person t. ex. Vrobystenen i Korsta
socken i Upplanb: „Anunb och Toste be reste stenen efter Ale,
faber fin, och Gnnnar, brober." Icke sällan har konstnärn, fom
ristabe runoina och inhögg be ofta fmakfulla siraterna, melat
bewara äfwen sitt namu bärjämte t. ex. „Übbe ristabe runorna",
„Vale ristabe."

Mänget i all sin enkelhet röranbe nttryck af kärlek eller wän-
fkap fogaä till ben böbes namil t. ex. „ben gobe brängen" (b.
m. f. frigcircn, mannen), „ben mncket gobe bonben", „ben räb-
kloke", „ben gästfrie", „ben ofege", „fom ej flybbe i striben,
utan flogä fä länge han habe wapen", „rast bräng, fom farit
wiba om i roärlben" o. f. ro. Pä en stänfk rnnstcn rofar tjä»
naren „sin hulbe brotten" (»: herre); „fa roarba nu föbbe bättre
än han" läter Tryggewcclbesteilen (pä bansta ön Själlanb) ben
siirjanbe enkan sägll om sin astibne man och pä en annan bansk
rnnsten, hroars yta är skabab, sa att flere runor af namnet fat-
tas, heter bet: „han roar ben baste man i Tanmark och ben
främste."

*) Ensamt i la»d stapet Uppland lännei man närä tusen runste-
nar, och huru mänga andra hnfwa icke förstörts under loppet af en si
läng tid!
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JJflg. 7. sjenninb>runftenen i Sanmavf, ftob 8111111 i fövra fjälften
nf 17:be fcflct, ioor feban tfinge fih-fnniimcii, Sterfanä 180? unberjorben.
SJnffttfti I'ulfr ria|>i stin ]>nnsi iftir Ka)>a bnijmr sin harjia ku]>an

trik.

z>: Ifjolf tcftc flett bemia eftcv Siabc, brober f'", ett ninfta gob
bränfl (o: fyjiilte).

15Om liuvornrr.



g-ig. 8. Bjurfta-tunftenen i llpplanb i ©roerige, lulbnr
prnet nf en ftörre ftenfättning.

oiiftvijt: liu])ilfr lit kira merki ]>isa eftir Akmnnt sun sin.
d: Siubilf (b. ä. 3iolf) lät göra märfebetta efter Slgmunb. fon fin

Icke fäffan underrätta muonia om bcn böbcs samhätts»
ftällning ettet tjrfc. Sn äi det en „frneb" (få tallabes forbom
hwarje flags fonjinär eller hanbtmärkaie), en „bn;ti" (o: fogbc),
e» „styrisman", en „skalo", iin en högre uppsatt mau t. ex. en
„gobe" (o: offerpräst). en konungens hofman eller >,huskarl", en
„höfdmg." la, tillochiued ett par af Danmarks fomiiinar hafwa
lätit resa runminneöstenar efter bortgängna anhtinga. Den min-
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gig. 9. SDen tninbre af runftcnarne roib Sellinge 69
i Suttnnb i SDamnarf.

3nflrift: Kurm kunukr karpi kubl pusi aft Purui kunu sinä Tan-
marknr but.

o: ©orm fonung gjorbc lumme! be§fa efter Enva, fin,
Sanmatfö Bot.

die af de präktiga lelliiigesteiiarne (se afbild».) är rest af fonung
Gorm den gamle (i sorra hälften af 10:de ärh.) efter Hans
drottnilig T«ra, som bar det wackra binamnet „Danmarks
I>ot" (o: trost, frälsning); den större ater och yngre af dessa
steiiar säger: Haraltr kunukr baj) kauraa kubl Jiausi aft Kurni
fahur sin auk aft Purui sinä sa Haraltr ias sår uan
Tanmaurk ala auk Nuruiak alan auk Tana muk lit kristna b.
iu. s. Harald fonung bai) göra fitmmel" dessa ester Gorm, sader
sin, och ester Tora, nioder sin; deiisamme Harald, som sig wann
Daimiarf alt och Norge alt och lät fristna Danasolket.

Säsom häras sramgar och redan osiuaii anti)ddes, är det
öfwergnngstiden mellan hedendom och kristendum, hwarnnder de
yngre nordissa nmorna liegagnades. En följd däraf är, att run-
stenarneö instrifter bewara minnen af liäda troslärorna och att
fäwäl de hedniske äsagndarne som de fristnes Gud, frälsaren och
„Gnd« moder" (b. ä. jungfru Viaria) i dem äkallas. Sa anro-
pas pä ett par danssa runstenar den wäldige Tor, ässans och
kraftenö gnb: „Tor wige dessa runor", „Tor wige denna graf-
l>ög," hetei det, och med Tora hammarmärke samt det s. f.

2
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habkorset •—}—i, hwilket likllsä har warit egtiadt en gud (antin-

gen Tor eller själfma öfwergnden Oden) aro stere runstenar
prydda. Oden pä sm häst, den åttafotabe Slepne (fn. Sleipmr),
tyckes wara afbildad ä swenska runstenar och när en swensk run-
ssrift talar om „Walhalls mise," sä menas därmed Oden. *)

Af runstenar kanna wi äimn nainnen pa stere hedniske offerpra-
ster eller „godar" t. ex, „2He Sölwegode, templens trofaste wäk-
tare", och har mä slutligen för de hedinsta minnens ffnll den
märkwardiga infkriften ä Rökstenen i Östergötland innehäller
denna instrift i fin helhet anföras, wigtig, fom den är, ockfä
därjör, att den uppwifar ett af de älsta profmen pä nordifk stal-
dekonst. Infkriften, fom harrör frän medlet eller flutet af 900-
talet, är, ätergifwen pä wärt nuwarande fpräk, af följande
lydelfe: „Till minne om Wämod stä desfa runor, dem Waren,
fadern, ristat efter fallne fonen. Lätom ofs förtälfa det folk-
minnet, hwilka de twä walrof (=bi)ten pä walplatfen) woro, fom
togos tolf gänger, bäda pä en gäng frän olika män. Lätom
ofs förtälja det fom det andra, huru han (Wämod) omringades
af nio stockar siender fjärran frän Reidgotame **) och afgör ftri-
den (= fann fin död i striden).

Fordom drotten,
nntingars dristige
liofding rädde för
Zieidhafwets strand.
Rustad pä gängarn
fitter nu gifmilde
kung, öfwer fkuldran
stulden är hangd.

*) Gudaines hcm eller bostad hette »ämligen Walhall «ch dess
„ivise" eller herstare war Oden. Wi anwiinda ännu ordet wise om en
herskare, eller rättare hersiarinna, näml. dinas drottning.

**) Furmodlige» ett urgammnlt mmm för östgötarne, med anled<
niiig hwarnf Reidhafwct (som nämnes i wersen) torde fä antagas hafwa
betecknat Österfiön,
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ontoin o)"q förtätjci det fom det tolfte, huru Wlllkyrjans *)

häst (= ulfwen) ilnnu finnsl föba widt omkring på fältet, där
tjugu forntiigar ligga fallna, Lätom oss förtälja det som det
.ircttoiibc, hwilka tjugu forninoar futto i Själland i fyra wint-
rar, mcd fyra namu, söuer af fyra dröder: fem Walkar (=

fem med nniirnct ILalke) föner af Siåbulf, fem Neidulfwar föner
af Nogulf, fem Högislar föner af Härwad, fem Gunmundar
föner af Örn . . . ofs förtälja det folkniinnet, hwilken
hjältes ättling hau (Wämod) ax: det är Wilen. Han mände
alltid plöja döljan: det är Wilen. Wikingen flyktar .

.
."

Med rätta har päpekats den högst egenbomUaa och siaende
likheten mellan denna fnart för tnfen är fedan diktade fäng om
götahäfdingen SBåmobä ridt till hjältarnes hem efter böbcu ocl)
böijan af Tegners stildring af fung Nings ridt till Wa!hall
<!)!ingö drapa i Fritiofs faga):

„<sitter i Ijögen
Ijögättab Ijöfbing,
flagftuärb roib fiban,
flölben på nrm.
(»Jångareit gobe
gnäggar bärinne,
ffcapar uteb gulbljof
grunbmurab graf".

SifTjcloii är sä mycket märkeligare, som Tegner (-f 1846)
cj kiinde hafwa den minsta aiting om innehället af Rökstenms
iniivifl, hwilken först 1812 blef tillfredsställande tolkad.

Kristna minnen nterfinnns ä ett längt ftbrre antal run-
(tenät. Korset, friftciiboinoitö smndoliska teckm, sins mycket ofta
inhnqget tillfanunans med de drakflingor, fom innehälla nm-
strlfter (se fig. 8), och själfwe den korsfäste sins afbildad a GormZ
och Tnras blltasten. Ofta läsas efter den dödes namn böner-

*) Nalkyrjur lallndcs stridsgndinnor, som troddes rida gcnorn
luften [öv »ti ii motpfatfevn» utkora och till Walhall ledsaga de fallne
[liiliinie.
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„Gud hjälpe Hans sjcil!" eller „Gud hjälpe Hans aude!" „Kris-
tus och Sankt Ätikael hjälpe Hans fjäl!" „Gud och Guds mo-
der hjälpe Hans ande!" och runstenar finnas (i Norge och Swe-
rige), hwilka hafwa fadana uttrnck som „Brune dog i hwita
tläder", hwarmed menas dopkläderna, emedan hedningarne, som
omwändes genom Ansgarius och Hans efterföljare, ofta uppsköto
dopet till fin dödsstund för att fä dö i den hwita drägt de da
ikladdes. Ratt ofta ätnöjdes man ej med blott böner och
fromrna förbuner, utan man fökte förmodligen pa munkarnes
och prästernes inradan famt i enlighet med de katoista lärofat-
ferna genom goda wärk och gärningar köpa fin fjäls frälsning.
Fördenfkull iät man bygga fälohus d. w. 1. härbärgen för
refande i ödemarkerna, rödja wägar och flä droar för att
därigenom tjäna och hjälpa fina medmännistor, ett i fanninc;
högft nyttigt företag i desfa tider, da frän det allmännas sida
intet gjordes för famfärdfelns underlättande. Af fromma stäi
war det wisferligen soin man bekostade dessa anläggningar, men
att göra godt i tysthet enligt förcskriften: „lät icke din wänstra
hand weta hwad din högra gör!" öfwerensstämmer föga med
den mänstliga fafängan och egenkärleken. Pä talrika runstenar
förkunnas därför at famtid och efterwärld namnen pä personer,
som sälunda welat främja fin egen själs wälfärd eller aflidna
anhörigas. T. ex. i Taby focken norr om Stockholm, där wä-
gen annu i fenaste tid pä ett sidländt ställe gätt öfwer en gam-
mal liro af sten och grus, ä ömse sidor utmarkt af flere höga
resta stenar, stär pa ett par af dem följande ä böda nastan lika
lydande inskrift: »larlabanke lät resa desfa stenar ät sig, medan
han ännu lefde; han gjorde denna bro för fin fjäl och han ägde
hela Täby, Gud hjälpe Hans fjäl!" Pa en sten wid Solna
bro (äfwenledes i Stockholms län) läfes näst efter namnen pä de
bröder, fom lmgt bron och rest stenen, följande (i nägot fri öfwer-
fättning):

„Här mände ligga
fä länge mänstor lcfiua
bro, fast siagen,
för framtidsstägten.
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Wobe swenner
gjurbe ben ät fin saber.
Albrig lär wägkmnmel
warda bcittre"

Hwad den yttre utsmyckningen angär, som pä ganska män-
ga runsteiiai äwägabragts med mycken möba, oinsorg och smak,
■fpela brakslingorna en frainftåenbe roll, nien ofta aro äfrnen
bitber af rnftnniflor ellei; bjur inhnggna bland ffriftedfiien: r>å en
(leit cit itlf, pi en annan en algjagt, på en trebje (iiärnt. Göks-
fleneii i Sbbermanlaiib) ben norbiffe sagohjälten Sigurb Fåsnes-
bane, som bräper iiiiiboniten, m. fl. bilber, frainställande anbra
i sainbanb bänneb ståenbe tillbragelser, på en fjarbe ett stepp
o. s. m. Den nttre prybligheten motswaras af att många in-
skrifter äro affattabe på wers, wäl icke änbriinmab, såsom i wår
tib brukas, men meb bofjtassrim eller alliteration, soin består
i ett upprepanbe af lika ljubanbe bokstafwer i början af enskilba
otb och stafwelser. Prof bärå lämnabe reban Rökstenens och
Solnastenens inskrifter (se ofwan); anbra kunna anföras, fasorn
deima (i Söbermanlanb, Wagnharabs focken):

©turtög odj Hjalmar
ftenar refte
ot btöber fiim
fcrcbiuib umgcn.
Se ftnbabeå (= bogo)
i öftcrlanben,
Xoxkl od) Styrbjörn
gobe tegnar ( fämpar).

Eller benna (på Selaiin i samina lanbskap):

Sigrib lät resa
ften benna
åt Swen
fin bonbe ( mafc).
Han ofta feglat
till Semgallen
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meb byrbart skepu
om Tumisnäs. *)

Säsoin rai häraf se, bekräfta ruiijteiianie hwad m äfwen
af andra smntida wittuesbörd wäl lanua, nämligen att wära
skaiidiiiawiska förfäder i hedentima rooro mycket degifna pä iesor
till fräiiimande land, dels i fredliga äreuden, säsom Händel, dels
och oftast för att genom Erig uch plundring furskaffa sig hwad
de satte högt wärde uppa, nämligen hjälterykte och bnte. Detta
kallades att „draga i wiking" och wikingar nämdes de, som
företogo sig sädana färder. Ordet förekommer stundom äfwen ä
runstenar t. ex. Tirstedstenen i Danmark, hwilken är „rest af
fränder efter Frode; han dog i Switjod och war anförare i
Fridgers flock, dä alla wikingar . . ." Likasom Swerige (eller,,
säsom det dä för tiden hette, Switjod) här namnes, fa omtalas
ä andra stenar Danmark, lutland, Själland, Osterlanden el.
Österwäg (d. w. s. de öster om Öjterjjön bclägna länderna, sä-
som Rystland, hwilket kallades Gärdarike, Nowgorod eller Holm-
gärd, Lifland, Wirland eller Estland, Finland, Tawastland) och
ismmeryet England, lalladt Inklant, Anklant. Äfwen andra
änini mycket langre 'bort belägna orter och länder omtalas ä
swcnska rnnstenar säsom besökta af »ordboar: lorsalir ( leru-
slllem), Rtiflant ( Grekland), Lankbachalant ( Lombardiet i
norra Italien) och det är bekant att de grekiske kejsarene, som
herskade i Konstantinopel, innan turkarne eröfrade deuna stad,
omgäfwo sig med en lifwakt af tappie nordlwar, de s, k. wärin-
garne. Ett runminneomärke frän dessa tider bewaras (torat i
fjärran söder nämligen ä ett konstfärdigt ardetadt marmorlejon,.
som fordom stod i Atens hamn i Grekland, men därifrän öfwer-
flyttades (i fjuttonde ärh:s siut) till Venedig i Italien. De ä
dess sidor i wackra drakslingor inhuggna rnnorna (af hwilka blott
fä numero, knnna läsas), äro fäkert ett wärk af fwenske wäringar.

*) Domesnäs l, Domsness heter än i dag Kurlands nordlig»
udde roid inloppet till Nigawiken, och med Semgallen förstls Kur-
lands östra del intin Dunaflude».
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Fig, 10. SDlarmortejon i Vcnedig med nordisi runssrift.

Oösä unbec färbcrna till Englcmb och nppe i bea höga
noiden plägnde wilingarne för ros stull eller till minne i stenar
och Clippov lnhugga runot; fibana hafwa i nyare tiber blifwit
funna bide i England och pä Klngliggande öar. Pä St. Pauls
lyrlogird > själfwa London har nyligen uppgräfts en danst nm-
sten, prybb med wackra dralsirater, fom tros wara fiän Knut
den stores *) tib. Ocksä pä Färvarna och pä Island, ja, anda

*) E» danst lomina, i fbtta hälften af elfte äihnndradet, fom
erufrnde hela England och beherstnde det intin fin död.
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upp t Grönland hllfwll runminnesmarken anträffllts, om än icke
i nägot större antal. *)

Med „Runor" förstodo wära foinnordiske föifäder icke
blott de nu förklarade och afbildade skriftecknen, utan med detta
oid utmäikte de öfwer hufwud alt siags kunskap. Sägen och
saga, naturkmmighet och läkekonst, forsknina angäende' märldens
upphof och dess undergäng, misdom och klokskap i alla lifmets
idrotter, ja äfmen ffaldekonstens gäfma, alt sädant war lagdt
i runorna. Oden är mnornas uppsinnare och mastare och har
hämtat dem ur Mimes brunn i tidernas morgon, Annu i denna
dag kallar den isländska allmogen runorna „Odens skrift". I
den urgamla Eddasängen Hawamal (d. ä. den höges sang) upp-
räknas alla Odens runkonster:

„mycket stora stafmar,
mycket starkll stafmar," **)

anwändbara i strid och wid segling, till läkedom och i älskog,
till att hjalpa mot trolldom och att uppwäcka de döde. I en
annan Eddasäng, soin skildrar en täflan i misdom och insigt
mellan Oden och en jätte wid namn Waftmdne, utbrister han:

*) En nordisi runinsirift trodde man sig äfmen hafwa uppdllgat
iAm erik a ettet „Winl<md", fäsom det benämdes af noidboarne, hwilka
föist npptälte detta land, och pä sin tid gjorde dessa ameiikansia runor
mncket uppseende. Nnare undeisökningar hafwa emelleitid gifwit wid

handen att siristen alldcles icke är runor, utan inristade streck och sigu.
rer frän ett yngre tidehwarf samt sannolikt ajorda af indianer, Ameri>
las urinwänare.

Pä tal om fatsia runstenar mä hai äfwen omnämnas den en

gäng fä namnkunniga „runsiriften" ä Nunamo. en klippa i fwenfla
landsiapet Vlelinge, hmari nordisie lonungen Harald Hildetand enligt
«n urgammal fägen lätit inhugga en berättelfe om sinä bragder. Men

roid närmare underfölning befunnos de foregifna runoina wara natur»
liga fprickor och remnor i klippan, hwilka delwis sträkte sig djupt in i
bärget.

'*) Staf och runa äro ofta liktydiga ord i wärt fornfpräk.
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Hlir wet du Waftrudne,
alla gudars iiden?
Om jättars runot

och alla gudars
säger du sanning,
du allwise jätte!

Säsom mi häraf sinna och redau ofwau sades, betyder
ordet runa egeutligen „he»ilighet" (jfr sid, 8) och det läg dä
närä till hands att tillägga dessa heiulighetsfulla, för folkets
stora massa obegripliga tecken e» öfweruaturlig trolldomskraft.
Som trolldomsmedel tallades de „rraft=" eller „löu-stafmar",
«ch „galder" nämdes de sänger, genom hwilka trolldomen öfma-
des, Ocksa omtalas ej sällau ett sädant bruk af runorna, Sä
läsa wi i Eddan, huru Vrmihild med följande ord lär Sigurd
Fäfuesbaue ruuornaö trollmakt:

£är fegernmor,
om bu fegra roiH,

rifta bcm p'å froärbets fäfte,
några roib übben,
några roib äggcit,

od; näum tiun gånger Xi). *)

£är ökunor,
om af en annans fjiiftru

bu, froeftös, cj ftoifafi ffntt;
rifta bcin n Iroruet
oi) å Ijmtbenå rggg,

ntcirf nageln bin meb 9löb. **)

Lär bränningsrunor,
01» du bärga will

*) T») (f». Tyr) wnr nninnet dels pä en af gudarne, bels pä
T>nman.

**) Niid w»r nnmnet pä N<ntnan.
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segelhcisten (t= steppet) pä hafmet;
iistä dem ä stammen
och ä styrbladet.

bränn in dem med eld i aran!
Hur branning bryter
och bölja swartnar,

hinnei dn da hamn frän hafmet.
Lär stjältrlinor.
om du will sjuke bota

och kuuna för fär förja;
ristll dem i barken
och ä resliga stammen,

hwarö löfstjälkar ät öster lutal

Lär hugrunor.
om högre an andra

du will i wisdom wara!
Dem inä du rada.
dem mä du rista.

dem alla har Oden uttänkt;
o, s. w.

Annu i wära dagar lefiuer somligstädes i norden föreställ-
uingen om och tron pä runornas undergörande egenskaper med
i sanning otrolig seghet. Ett bewis mä här anföras. Det om-
talas af en gammat dansk historieskrifware (Saxo, som lefde i
12:te ärhundradet) att konung Hading och en honom ätföljande
kirnuna trässade pä ett lik, under hwars tunga de lade ett trä-
stycke, hwarä kwinnan, soin war trollkunnig, ristat nägra runor
i afsigt att sälunda fä weta hwilka öden dem förestodo. Och
ännu i denna dag räder de» widskepelse i en trakt af
lltt „om man ristlli runor ä en liten pinne och lllgger den
under död mans tunga, sä kan mau fä den dude till att tala;
men det är ond garning att sä göra". Sä djupa äro osta de
rötter, hwilka strock och widskepelse skjutit, att de gä längt ned
i den gra fontfikn!
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3. Runorna undcr Mcdcltiden.
Ester fiiregäende skildring af runornas ilppkomst och beraS'

iilweckliilg och brnk i forntiden stola wi öfwergä till att med-
dela nngra drag af de nordista sfristccfiieiiS fortfcitta lif under
medelliden.

ma da anmärkas alt den karta s. k. yngre ninraden
icke länge herskade alldeles ofärändrad i Norden. Vehofwet af
«lika tecken för de fran hwarandra skiljnktiga ljubeit gjorde att
norbboame redan wid kristendomens förstll uppträdllnde började
bruka s. f. „stungna runor" d. w. s. en prick fattes i eller pa
on runa för ntt uimaria att den da sick betndelse af ett järskildt
närbeslägtadt ljubB tecken. Sälnndn nppstod genoin att sätta en
punkt eller prick inidt pä I-runan ett E-tecken, likaledes dana-
des af K-mncin ett G o. f. w. Äten finäiungom och alt efter
soin kännedoincn oin det nicra fulländade latinsta alfnl'ctet utbredde
sig gick man längre, danade alldeles nya tecken, flere och flere,.
och hade slntligen, i 13:dc ärhnndradet, en jämnsides med
latinsta alfaöctct löpande runrad, d. w. s, en rnna för hwarje
latinst bokstaf, Detta tredje runalfadet, fom i Ewerige bar
narnnet danska runor, i Danmark äter knlladcs Kung Wal--
demars runor, hade följande ntsecnde:

Annu oftare än förr sker det nu, att rlintecken, su>n stn
brediuid hioarandra, dlifiva sammandragna sa, att de bilda en
cnda siani- , hwarigenom de s. k, „Samstafwa-" eller „Vinde-
nrnorno/' »ppstodo.

Ensoin folkets fkrift hafwa rnnorna fortfarit att Imu
las nnder ätflilligll arh»»draden af medelliden, längst i mera
nfsides liggande orter, nnder det att latinalfabctctS herrawälde
blef alt niera oinslrankt hos de lärde och bland de bildade klas-
ionia i allmänhet.

Det katoista prasterskapet, hwilket med sadan ifwer ock>
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omsorg sökte utrotll alla hedeildomens kwarlefwur, fäg nog i bör-
jan ninorna med oblida ögo», men öfwertygadt om deras gagii,
upptager det fnart själft dessa skriftecken och anwänder dem till
kyrkoinskrifter, ja, aktar ej ens för rof att tilläta begassnan-
det af runristade bötastenar säsom bnggnadsmatenal för kiirkor
och kurkogärdsmurar. Pä sland sins tillochmed en kyrka och en
hel focken, soin ännu bar namnet Runsten. Många runinskrif-
ter äro bewarade ända till wär tid pä kyrkornas murar, dörrar

-och wäggar, pä klockor, dopfuntar och altarfkäp, pä alla siags
inwigda kari, mäfskläder o. dyl.

Desfa kyrkliga instrifter innehälla dels gifwaiens fanit
konstnärens nam», dels uppgift å byggnadens eller det runri-
stade föremälets bestämmelfe, dels from akalla» och böner, Sä
t. ex. fäga runorna ä Holms kuika i Norge, att den är bygd
„Gud till ara, Atle till fyndernas förlätelfe, för honom ffälf
och alt kristligt folk"; om Skebärgs kyrka i famma land förmä-
ler runfkriften ä muren, att „detta hus är imuigdt ät wär
Herre och Hans moder Maria och apostelen Petrus"; pä en run-
sten wid kyrkogärdsporten i Asuin i Skäne läses: „Kristus
Marias son hjälpe dem, som denna kyrka gjorde: Absalon ärke-
biskop och Esbjörn Mule"; i Luuds domkyrka stär pä fotstycket
af en pelare: „Gud hjälpe Adams barn!" (denna bön äfnftar
trol. i dubbelmening alla männistor och färfkildt byggmästaren
Adam van Dure, fom kort före reformationen iständfatte dom-
fyrkan); ä ringen i Delsbo knrkodörr i Helsingland sins följande
infkrift:

„Se md bit pd mig,
ej md bu fd mig,
©uimat gjorbe mig,
fnrfan äger mig.
©atiga SDtaria!"

Stundom äro bilder genom bredwid dein ristade runor
Hrklarade, säsom ä en dopfunt af fandsten i Zlkyrkebns kyrka ä
>ön Bornholm, där tilldragelfer ur frälsarens jordiska lefnads-
lopp framställas i halfupphöjda bilder, ätföljda af förklaringar
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i bågformiga niniiiffriftcr alt ifrån: ,/Detta är ©anft ©abriel,
foiti fnbe Sanfta Ilaria att (jon fhille batu föba", änba tili:
„jQär faftnngtabe jnbarne å Eorfet." ©pråfet, l)roarpå
förflaringarna aro författabe, är ben gotlönbffa uuiuarteu i 14:bfr
örlninbrabets början.

2Cf be ften fors meb runffrift, fom mau forbom fjabe för
fcb att npprefa, fnnnerligaft tili minne af loåbligen omfomne
eHer på roålbfamt fätt afbagatagne, fhtrtaS mi ganffa få froar.
(Stt af bc märfligafte träffaS roib 23onbarfroe gårb å ben min="
neörifa ön ©otlanb; å ena fiban framftälleå i tedning Ijnrn en
mau, fom är fnsfelfatt meb fmggning eHer täljning, blifroer
iljjälflagen af en annan, roäpnab meb en lång ftör, od) å ben
mtbra ftns en närmare upptvjåuing om Ijänbelfeix t ben meb
nmor tecfnabc maningen tili förbituanbranbe: för lyafobå
fjäl i . . ~ fyroilfen SftfolauS iljjälflog!" Gn l;el rab fåbana
runforS Ijafma norbiffe roifingar forbom fatt å ben engelffa ön
SJlan, bär några ännu ftå.

Ddfå på råftcnar od) gränömårfen anbragtes ftnnbom
runftrlft, od) tili betnjgganbc af fin äganberätt lät en od)
annan i runor förciuiga roittnesbörben bärom. <Så t. e£. betta
inti)fl *)/ meb runot rtftabt i en ftenffifroa anbragt i gole fnr=
Fobörr å ©otlanb: „setta är fnrfopräftcns od) fodneinännenå
toittncöbörb, att äga meb enö föpt (= en gång
för olla bctalab) fnrfofanuäg gcnom lida <yolcbo gårbar." JBibare
benna riftning roib SRaufjö närä Sie i 9Jorge: „Gilif Slg bör
(= rjat rätt att) fiffa i SRaufjön."

(Stt par af ©anmarfö tontmgar (näml. Söcagnufl ben gobe
od) Sioen (SftribSfon i clfte årl).) lato flå mnnt meb rnninffrift,
wten nppljörbe fnart åter bftrmeb.

åfroen i bct bagliga lifroct, i t)ii§ od) I)em, Ijafroa mebel=
tiböninorna roarit amoäuba, od) några ej;empel l)ärpå äro kema-
rabe änba tili loår tib. Sttoö froenfia i marmor I;nggna port=
ftotpav äro märfta meb „Dlof Svjbcv gjorbe ofs". 3 en offent=

*) „Soctc»stn»!,»ovrlltololl" lnllas det >ned lntta af e» furfnltare,
ty i fovm af utblNll ur ett fibant slulle intygct mebbclatS i e» fenavc tid.
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lig famting i Köbeuhawn fius en snidad isländst armftol med
runstrift och i Stockholm förwaras flere runristade dinckeshoin
och silfwerstedar. En af dessa senare bar ärtalet 1451 och mw
stliftm: firi lranger stiri liri liista", som synes pannuna,
att maten mä anwändas att stilla hungem, men ej missbrulas
till frässen; en ston Mariebild utgör knappen eller anoen af
staftet, och det tyckes mara a den hel. jungfiuns wagnar, som
utanpä skeden i en wacker slinga gifwes följande runristade war-
ning: „Waren försigtige, sä jag beder, Tänken pä rnig som jag
pa eder!" En ära blef funnen ä kusten af Island i medlet
af 17:de arhuudradet och hade troligen dnfwit i land längt
desöförinnan, dära stod i runstrift inskuret: "Cfta wardt jag

itrött, da jag drog dig." Likaledes har mau i 17:be arh. a
isläudsta kusteu päträffat hwalrosstäuder, märkta sasom Handels-
waror med röda runor, som stulle augifwa täudernas storlek och
beskaffeuhet; de tros hafwa utgjort en del af lasten i ett grön-
ländstt fartug, som här strandade är 1266.

Runomas instärning i trä war, soin mi hafwa fett, det
urspruugliga strissättet och det widmakthölls under en del af
medeltidcu. Ett trästycke med dära ristad runstrift kallas en
ruukafle och fädaua anwändes, likasom war tids bref, att med-
dela uuderattelser at frauwaraude persouer. Till den berömde
isländste historiestrifwaren och mäktige höfdingen Snorre Stur-
lasson i 13:de arhuudradet säudes en sadan kafle för att warna

,honom för den fara, fom hotade Hans lif, men striften war
duukelt affattad och han förstod icke warningen. I Norge för-
ivaras twä ruukastar fräu omkring är 120»; den ena bär föl-
jande infkrift: „Signrd jarls fon ristade dessa runor lördage»
efter Votolfsmässa (= den 17 juni), »är han for hit och icke
mille inga förlikuiug ined fin faders och sinä bröders baneman
Swerre".

Säfum begreppstecken utan nägot afseende pä ljudwärdet
nytjades ruuorua pä de änuu i nyare tider ganska allmaut i
Swerige och äfwen här i Finland anwända pr im- eller run-
ftafwarna, den tidcus nlmllnackor, fom woro käppar ellei
stafwar, hwarä de inskurua ruuorua hade fin särskilda betndelse
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för tiberäfniiigcn. De 7 sorsia ruiionm utmörttc weckodagarne
och upurepas därför ä stafwe» lika mänga gänger som äret har
weckor eller 52 och dartill en gäng den sorsia ellerF=runcm, som
säledes sins 53 gänger inskuren. De bilder, som sattes öfwer
weckodagsteckncn för bestämda dagar i äret, hade till en del asse-
ende pä ärstiden och landtmannens förrattningar, dels antydde
de ämnen, som wid dagens knrkotjänst förekommo (t. ex. ett l in-
debarn utmärkte Kristi födelse, juldagen, en stjärna eller tre
kronor trettondagen o. s. ro.), dels slutligen woro de sinnedil-
der för wissa katolska helgon, hwilkas minne samma dygn hög-
tidligen firades, Under weckodagstecknen ater äro alla rnnradens
tecken jämte tre andra anwända till utmärkande af tiden för män-
skiftena, hwilka hwart nittonde är inträffa pä saimna dygn,
Det wore har altför widli)ftigt att närmare redogöra fur runkalen-
derns anwändning; ware nog sagdt, att den allmänt begagnades i
hela den skandinawiska norden, Finland inberäkiladt, och att den sin-
nes anbragt ej blott ä egentligen sä kallade runstafwar, utail
cifwen ä träskifwor, hopfogade i form af bucker (se fig, ä följ, sid.)
samt ä hwarjehanda slags redstap och bohagsting, som stundeligen
kunde wara till handS, säsom swärdsstidor, spjut-, yx- och pistsiaft,
deöman, klaputrän, askar och dosor m, m., ja, ännu 1778 prag-
lades den s. k. förswenskade rnnstafwen (med latinsta bokstäfwer)
ä todakSdosor af mässing nied ätföljande trukt deskrifning, änyo
upplagd är 1823. Sa nyttig ansägs ännu efter det trykta
almanackor begnnt utgifwas knnskapen om runstnfwarnes l>ruk
och färdigheten att skära sndana, att genoin ett kungl. bref af
är 1684 alla, som mille härät egna sig samt meddela nnderwis-
ning däri, tillförsäkrades frihet frän utskrifning och skatt till
Kungl. Änytt och Kronan.

llnder medeltiden drnkades rnnorna widare som b omar-
t<> n eller »amnteckningar för folk, som icke kunde skrifwa. *)
Atskilliga sädana finnas ännu i kmkorna n gamla grafstenar, och

*) Ännu nntjno sädana af icke strifkunnigt folk äswen här i Fin-
land, uch ssnnsla mlnga af nntidens bomärlen cöja geiiorn sin form
tijbligeii fttt Utfptung fvän bc garnleä vunor.
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tjela samlingar af rnnbomärken ses fomligstädes ä swenska kyi-
kodörrar och i bäigsklyftor pä Island. Fräu denna ö hafwa
wi de flesta underrättelser om boinärkenas bruk. Där mäste en
hwar ä tinget ku»na glira sitt bomärfe, och ingen fick malja sig
ett marke, som allareda» begagnades af en annan; annu utgif-

gig. 11. Slob af en runfalenber pä Ijopfogabe träfltftoor.
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ma iötnubffa styrelsen hwart år fmå böcter, iimeljåttanbe för=
tecfning öftoer de bomärfett, fom bönberna i be siirskilba bistrik-
ten begagna. De», fom meb roett och wilja nutjabe anna»
man« boniärke, straffabes af lagen meb lanbsflykt. All bostap
skulle senast ättn baaar efter sommarens början göras igenkän-
nelig meb egarens boniärke och a köptci kreatur skulle bet gamla
market, sä gobt sig göra lat, förändras till ben nye egarens,
Likalebes skulle be, soin gemensamt eller i bolag begäfwo sig ut
pä hwalfängst, märta sinä harpuner pä bet att strib om bytet
icke skulle uppstä.

Fastän runorna sälunba hela mebeltiben igenom fortforo
at! m)tjas säsom folkets strift till flere behof, bibehöll sig lik-
wäl heinligen beras wlbfkepliga bruk wid utöfwandet af troll-
bom. En gammnl norst lag stadgar barför wib straff af lanbs-
stykt och egenboinens fiirlust till tweskiftes mellan konung och
biskop, att ingen mä „f«ra meb runor, späbom, trollsänger
häxeri, smiirjelser och annan sadan willfarelse". Sä sent som i
16:be ärhundradet anwändes i swensk skrift ordet runo karl i
detydelsen af trollkarl, och änuu i wära dagar nuttua svräkliga
uttryck 1)08 den nordista allmogen om runornas förment magista
traft: sä betyba i Norge orben runetall och runetjerring
detsamma som trollkarl och trollkäring och talesättet kasta ruuer
»tmärker att trolla, Likasä i Helsinglanb i Swerige rune-re:
lrallbom, wibskepliga konster. Frän wärt spräk hafwa sinnarne
lanat sitt ruuo, som wäl nu betuber en säng i nllmänhet,men
nxseö ursprungligeu hafwa beteckuat trollsäng.

I ben norbista mebeltibswisail spela trollrunorna en wigtig
roll. De stybba i strib och i swär seglats, be begagnas som söf-
wanbe mebel, be furhjälpa till herrawälbe öfwer naturen och
äfiuer aubewärlben, me» oftast «ntjas be bock till att upptända
hiiftig kärlek hoS nagon, man eller kwinna. Pä ett hbgst poe-
tiski sätt skildraö runsängens förtrollande makt i ben wackra folk-
wisan om riddar Tönne och Hans möte med dwärgens dotter-
„Hon hwilar sig linder den lind fä grön, gullharpail har hon i
bänder", heter det, och bärefter:

a
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Det för(ia flag hon på guflfjarpan flog,
Sä ljufligt det mände ftinga,
De urilba bjur i rnarf och ffog
De glöinde hmait de mille fpringa.
I styreu wäl de runor!

Det andra siag hon pä gullharpa» flog,
Sä ljufligt det mände klinga.
Den lilla grä falk, som pä kuusten fatt,
Han bredde nt sinä wingar.
I stnren wäl de runor!

Det tredje stag hon pä gullharpan slog,
Sä ljufligt det mände klinga,
Den lilla sist i floden gick
Hau glömde hwart han mille sinnna.
I stnren wäl de ninor!

Här blomstrade äng, här löfwades alt:
Det mände de runeslag wälla.
3!iddar Tönne sin häst med sporren ljögg,
Han kunde honom mera ej halla.
I stnren wäl de runor!

SRibbaren, focfab in i bärgct, fött bar i broala. 3)ien bu>är=
genfi Ijuftru, fägev roifan, fom odfå „roar fobb af friftet folf
ocl; fiulen i bärget in," fyabe mebömfan meb {jononi:

Cd) bet roar Sora, HUa broärgenö fru,
£on tager fram be runeböder fem;
®å löfev fjoit bonom af runorna nt,
Öeimeö botter fjonom lumbit t bem.
3 ftrjreit roäl be rimor!

Stuneböcfer, fom i roifan nchimaå, Ijafma roärfligeu fu«=
uitö od) migra finnaö ämui i beljoH. Diämförftgt mtnbre be=
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swärligt war ju att nmla runstriften pä pergameiit (d. w. s.
eukoin härfär beredt skinn; papper hade mau icke i äldie tider)
ä» att turista de» pä ften, trä eller nietall, hwadan det non, är
nutanligt att denna literatur icke war sä alldeles ringa. Till
wära dagar har dock föga däraf bewarats, egentligen blott twaiuie
stöire läinningar. De» e»a är en irnjcket prydlig, nyligen i injck
litgifiöen runhandskrift af Skänelagen, fom förwaras ä uni-
wersitetsliiblioteket i Köbenhawn; man antager att den tillkoni-
wit i början af danste konnngen Erik Meilweds regering (128?

1318) och den iiniehäller, utom den nämda lagboken, det
mcdcllida rnnalfabetet samt bifogade af en nngre hand
twä koimnaalänadel, granslinjen mellan Swerige och Dannmrk
och ett par strofer af en folkwifa. Den andra kwarlefwan, fom
förwaras i Stockholm, är af en fäkallad Marieklagan, hwari
jirngfni Maria utbrister: „lag ufla, förjande moder fäg min
hwr« och min kare fon ä korfet hänga!", och innehällct tyckes
hafwa marit etr famtal om korsfäftelfen mellan henne och en
bedjande kristen; tiden för defs affattande är ufwer hundra är
fenare än den rnifs nämda dansta handskriftens. @n tredje
- gotländsk runbok fans till ännu i furra hälften af I7:be
feklet; den nppcufwes hafwa innehällit, utom kalenderupptecknin-
gar, ntfkilligt om „wärldens tider, fom äro fem frän fkapelfen
till wärldenö änfce"; man uppllistes om huril länge Adam lefde,
huru ftur 3Joafö ark war o, f. w; siutligen funnos där afbild-
Ringat af twä trolltecken mot „bräddöd" och rnot „watten"
(= wattfot) och fift nämdeö ärtalet (1328), dä „detta rim fkrefs."
Att ännu flere runducker fnnnits, hwilka likafom den nyfsnäinda
nu äro förlorade, wet mau med wifshet, och enligt en Uppgift af
siocnste ärkebistopen DlauS Magnus (f 1558 i Noin) ftola
sädana förmaraU i Uppfala och Skara domkyrkor famt pä flere
andra ställen i Sioerige,

Af föreaäende framställning finna wi fäledes, att muonin
mlsserligen icke i fin älsla betanta forin aro en uppfinning af
dc, sla»di»awiska nordens inwänare, mcn att denna art af
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skrift i Norden själfständigt utwecklades, ganska allmäiit blef
känd och spridd sttmt mycket längre ä» i andra land bibehöll sig
i biuk. De ruuristade minnesmärken af alla jkg, som bewa-
rats ända till wära dagar, äro, färdeles i Swerige, sä talrika,
att Norden med skal kan sägas wara runornas egentliga hem-
land, och sä kortfattade dessa inskrifter än wanligen aro, hafwa
dock sprak- och hafdaforskarene ur dem wunnit upplysningar af
hägsta wigt oin wär folkstams fornspräk, lif och tidigare öden.
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handelspris: 30 yd..

Sjunde haftet: Om Runorna, nordens iilstn skrifteeken. Efte
Kqbke, Liljegreri, G-eijer m. 11. af A. (). !■'. Bokhai
delspris: 25 ~yiL

ManusJxfipt till folkskrifter, behandlande tinmen u
faderneslandets historie o. geografi, naturalhistorien', skildringa
af seder och bruit, lattfattliga framstallningaf af fragor n
rande lavdets samJuillsskick och statsrattsliga stiillmng m. m
uppkbpas af siillskapet ,,Svenska Folkskolans Vanner".
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