
Ágrip 

 

Áður en latneskt letur kom til sögunnar voru rúnir notaðar til skriftar í Norður-Evrópu 

og Norðurlöndunum og voru þær helst ristar á tré, stein og bein. Ekki eru rúnaáletranir 

eins í öllum löndum heldur hefur rúnastafrófið breyst og þróast í hinar ýmsu áttir. 

Rúnafræðingar hafa gert ýmsar tilraunir til samanburðar á mismunandi rúnahefðum og 

hafa þær leitt til margra og áhugaverðra niðurstaðna. Ekki hefur enn verið gerð tilraun 

til að gera samanburð á íslenskum á grænlenskum rúnaáletrunum, en það er það sem 

þessi ritgerð fjallar um. Til þess þarf að skoða áletranirnar sjálfar, tungumál og innihald, 

en einnig hvar þær finnast, eins og í uppgröftum eða á víðavangi, og hvernig 

varðveisluskilyrði hafa áhrif á varðveitingu áletranna. 
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1. Inngangur 

 

Menn hafa velt því fyrir sér hver helsti munurinn sé á rúnaáletrunum og notkun þeirra í 

Skandinavíu og ýmsar tilgátur hafa komið fram. Í þessari ritgerð verður fjallað um 

muninn á íslenskum og grænlenskum rúnaáletrunum. Lengi  hefur  verið talið að 

Grænlendingar hafi verið mjög einangraðir, þeir hafi haft sína eigin mállýsku og sín 

eigin rúnaform. Einnig að þeir hafi verið íhaldsamari en Íslendingar og Norðmenn og 

haldið sig við þau upprunalegu form sem voru í notkun á víkingaöld (Nørlund, 1936, 

bls. 51). Marie Stoklund dregur þessa túlkun í efa og hefur skoðað form grænlensku 

rúnanna í samanburði við þær norsku og komist að því að grænlensku rúnirnar hafi 

þróast á sama hátt og annars staðar á Norðurlöndum og væru frekar til vitnis um virk 

samskipti milli Grænlands og umheimsins  (Stoklund, 1993). Lisbeth Imer hefur bent á 

að grænlensku rúnirnar hafi fyrst og fremst verið bornar saman við norskar en áletranir 

frá Bryggjunni í Bergen vega mjög þungt í því safni. Hún tekur undir túlkun Stoklunds 

en bendir á að margt sé ólíkt með grænlensku og norsku rúnunum, einkum hvað varðar 

notkun og innihald (fremur en form og tungumál). Hún bendir þó á að sá munur stafi 

frekar af því að norsku rúnirnar eru flestar úr kaupstað en þær grænlensku úr sveit 

(Imer, 2009). Með því að bera saman íslenskar og grænlenskar áletranir er hægt að 

varpa ljósi á þetta. Ef þær eru í aðalatriðum líkar þá styður það hugmyndir Imers, 

Stoklunds og fleiri um að rúnalæsi hafi verið útbreitt við Norður Atlatnshaf á 

miðöldum, að grænlensku rúnirnar séu ekki til marks um einangrun og íhaldssemi 

heldur útbreiddur siður sem sýni frekar að Grænlendingar hafi verið vel með á nótunum. 

Þetta hlýtur að hafa átt við Ísland líka. Mun minna hefur verið lagt út af íslensku 

miðaldarúnunum enda fölna þær í samanburði við annað varðveitt ritmál á Íslandi.  Það 

þýðir hins vegar ekki sjálfkrafa að Grænlendingar hafi ekki skrifað á bókfell né að 

Íslendingar hafi notað rúnir minna en aðrar norrænar þjóðir.  Engin rannsókn hefur 

verið gerð á íslensku rúnunum til að varpa ljósi á þetta en í þessari ritgerð verða 

íslenskar og grænlenskar rúnaáletranir bornar saman með því að skoða tíðni þeirra og 

notkun.  Þó að stór hluti íslensku rúnaáletrananna sé yngri en byggð á Grænlandi verða 

heildarsöfnin borin saman fyrst til að hægt sé að leggja mat á megineinkenni og greina í 

hverju munur á heildarsvipmóti liggur.  Síðan verður sjónum beint að þeim áletrunum 

sem eru sambærilegar í tíma og hvað varðar fundarskilyrði.  Í fræðiritum um  íslenskar 
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og grænlenskar rúnir hefur áherslan fyrst og fremst verið á að greina form rúnananna og 

tungumálið sem skrifað er á en hér verður beitt fornleifafræðilegri nálgun og skoðað 

hvaða efni var rist á, hverskonar hlutir finnast með rúnaáletrunum, hvort flokka megi 

áletranir eftir innihaldi og hvaða tungumál var notað.  

 

1.1 Efnistök  

Nýlegar og heildstæðar upplýsingar um rúnir sem hafa fundist á Íslandi er að finna í 

greinum Þórgunnar Snædal í Árbók hins íslenzka fornleifafélags 2000-2001 og 2011. Í 

fyrri greininni eru áletranirnar tölusettar og er þær tölur notaðar hér til tilvísunar.  Í 

þeirri grein fjallar Þórgunnur einnig stuttlega um nokkrar áletranir sem ekki hafa verið 

ráðnar eða eru aðeins ein rún og hún tölusetti því ekki og sumar af þeim eru ekki til 

lengur og var ákveðið að nota þær ekki í þessari greiningu. Áletrunum sem birtar eru í 

Árbókinni frá 2011 hefur heldur ekki verið gefið númer. 

Ekki er til sambærileg heildstæð skrá yfir grænlenskar rúnir en upplýsingar um 

rúnir sem fundist hafa á Grænlandi er að finna í gagnagrunninum Samnordisk 

runtextdatabas sem er aðgengilegur á netinu og var hann síðast uppfærður árið 2010 

(Uppsala Universitet, 2010). Í grein Magnus Olsen, Kingigtórsoak-stenen og sproget i 

de Grønlandske runeinnskrifter frá 1932 má einnig finna ítarlegri upplýsingar um 

margar rúnir og einnig í greinum Finns Jónssonar, Rune inscriptions from Gardar frá 

1929, og Lisbeth M. Imer, Runic inscriptions from Vatnahverfi and the Evidence of 

Communication frá 2009. Þau birta ekki lista yfir allar rúnir frá Grænlandi, heldur fjalla 

stuttlega um ákveðnar rúnir. Í Samnordisk runtextdatabas hefur grænlensku 

áletrununum verið gefnar númer og eru upphafsstafirnir, GR, settir fyrir framan 

númerin. Númerin eru annars vegar hlaupandi tölur en yngri áletranir eru einkenndar 

með GR NOR, ártali og númeri (t.d. GR NOR2001;8).  Þessari tölusetningu er fylgt hér 

til tilvísunar.  Hið sama er gert við tölusetningar Þórgunnar á íslensku áletrununum og 

er IS sett fyrir framan númerin til að aðgreina íslensku áletranirnar frá þeim grænlensku. 

Gagnagrunnurinn Samnordisk runtextdatabas er enn í vinnslu og því þarf að taka 

upplýsingum úr honum með fyrirvara. Allar áletranir sem hafa verið greindar og lesnar 

eru í gagnagrunninum en þær gæti vantað sem hafa ekki verið nægilega rannsakaðar eða 

lesnar eða innihalda aðeins eina rún en þó eru þær ekki margar. 
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Í skránni sem sett var saman fyrir þessa ritgerð eru samtals 102 íslenskar 

rúnaáletranir og 102 grænlenskar. Búin var til tafla þar sem áletranirnar eru flokkaðar, 

fyrst niður í fjóra aðalflokka, sem eru efni, tegund, tungumál og innihald og hefur hver 

flokkur sína undirflokka. 

 

2 Aldur og uppruni rúna 

 

Elstu rúnaristur eru taldar vera frá seinni hluta 2. aldar og hafa flestar fundist í Suður-

Skandinavíu, á Jótlandi, Sjálandi, Fjóni og syðst á Skáni og er því hægt að telja að 

uppruni rúnanna sé þaðan (Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 9). Þó hafa einnig fundist rúnir 

á fornum gripum frá austur Evrópu, Þýskalandi og Úkraínu sem gæti þýtt að rúnirnar 

hafi verið fundnar upp á þessum svæðum. Mismunandi kenningar hafa komið fram um 

uppruna rúnanna en flestir rúnafræðingar hafa verið sammála um að rómverska stafrófið 

hafi haft áhrif á þróun þess. Orðið rún þýddi upphaflega leyndarmál, leynilegt tákn, 

notað til galdra o.s.frv (Spurkland, 2005, bls. 3). 

 

2.1 Víkingaöld 800-1100 e. Kr. 

Á 6. og 7. öld urðu miklar breytingar á norður-germönskum og norrænum málum og á 

síðari hluta 7. aldar breyttist rúnaletrið og aðlagaðist breyttu tungumálinu. Hið 24 stafa 

rúnastafróf breyttist í 16 stafa stafróf. Á 5. og 6. öld fóru menn á Norðurlöndunum að 

reisa rúnasteina til minningar um látna höfðingja. Frá þessu tímabili hafa einnig funist 

annarskonar gripir með rúnum á, eins og gripir úr tré, málmi, beini og fl. Áletranirnar 

eru flestar stuttar og hversdagslegar, þ.e. þær fjalla um dagleg mál fólks (Spurkland, 

2005, bls. 72-79).  

 

2.2 Miðaldir 1100-1550 

Þó að notkun latínuleturs hafi verið tekin upp á Norðurlöndum í lok 11. aldar þá voru 

rúnir notaðar áfram. Á miðöldum var rúnaskrift sem slík ekki álitin í andstöðu við 

kirkjuna, enda voru rúnir ristar á ýmsa kirkjugripi, legsteina eða á kirkjuveggi. Þær voru 

einnig notaðar í kaupstöðum sem uxu hratt á 12. og 13. öld. Rúnirnar hurfu að mestu á 

meginlandi Svíðþjóðar á 14. öld, en á Gotlandi voru þær notaðar fram til 1600 . Rúnir 

hurfu í Danmörku í lok 14. aldar. Meirihluti norskra rúnaáletrana eru frá 1150-1350 
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(Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 14-16). Árið 1955 varð mikill bruni á Bryggjunni í 

Bergen og eftir brunann voru fornleifafræðingar fengnir á staðinn til að rannsaka 

rústirnar. Þá voru rannsakaðar bæjarrústir frá 12.-14. öld og fundust um 600 rúnaristur 

sem tengdust flestum sviðum mannlegs lífs.  Þarna fundust á einu bretti fleiri áletranir 

en þekkjast samanlagt frá öllum öðrum stöðum á víkingaöld og miðöldum í Noregi. 

Áletranirnar voru flestar ristar á tréspýtur en einnig á dýrabein, málm og stein. Mikið 

var um verslunarbréf en einnig fundust særingar og galdraþulur, rúnastafrófið og 

hversdagsleg skilaboð. Ástæðan fyrir því að svo margar áletranir fundust á þessum stað 

er ekki rekin til þess að notkun rúna hafi verið algengari þar en annarsstaðar, heldur til 

þess að varðveisluskilyrði fyrir tré voru sérlega góð á Bryggjunni. Gripirnir lágu í vatni 

eða mjög rökum jarðvegi sem var nánast loftþéttur. Það getur því vel verið að rúnir hafi 

verið jafnmikið notaðar annarsstaðar í Noregi en að rúnagripir hafa ekki varðveist því 

slík varðveisluskilyrði eru afar sjaldgæf (Spurkland, 2005, bls. 173-175). Sama gæti gilt 

um hin Norðurlöndin því þó að áletranir á tré hafi ekki fundist í miklu magni annars 

staðar þá má gera ráð fyrir að menn hafi notað rúnir á sama hátt og gert var á 

Bryggjunni í Bergen en vegna lélegra varðveisluskilyrða þá hafi gripirnir ekki varðveist 

nógu vel. 

 

3  Íslenskt og grænlenskt fuþark 

 

Yfir hundrað áletranir hafa fundist á Íslandi og einnig á Grænlandi, bæði með rúnum og 

latneskum stöfum. Danski rúnafræðingurinn Anders Bæksted ferðaðist um Ísland og 

skoðaði rúnir á árunum 1937-1939 en honum tókst ekki að klára yfirferðina áður en 

seinni heimsstyrjöldin skall á. Árið 1942 kom þó út ritið Islands Runeindskrifter eftir 

hann. Í því riti rakti Bæksted sögu og þróun íslenska rúnastafrófsins sem hann taldi 

mjög skylt norska rúnaletrinu (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 8-9). Þórgunnur Snædal 

skráði 96 rúnaristur frá Íslandi. 55 á legsteinum eða í hellum og 41 á ýmsum gripum í 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags 2000-2001 (Þórgunnur Snædal, 2003). Síðan hafa 6 

áletranir bæst við safnið og gerir hún grein fyrir þeim á sambærilegan hátt í grein í 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags 2011 (Þórgunnur Snædal, 2012). Björn M. Ólsen 

skrifaði um rúnir í bókinni Runerne i den oldislandske literatur (Björn M. Ólsen, 1883). 

Þar setti hann fram þá kenningu að fornbókmenntir hafi verið varðveittar í rúnabókum 
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eða keflum. Þessi kenning er ekki studd af rúnafræðingum í dag. Vísur voru ristar á 

rúnakefli en óvíst er að heilar bækur eða löng kvæði hafi verið varðveitt á þann hátt. Það 

sjást áhrif frá rúnaletursstafsetningu í handritum en það gæti verið vegna þess að þeir 

sem rituðu rúnir hafi notað sömu ritreglur þegar þeir rituðu með latínustöfum 

(Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 8). 

Finnur Jónsson (1929) er frumkvöðull rannsókna á grænlenskum rúnum og gaf 

hann út rit um þær í byrjun 20. aldar. Á eftir honum fylgdu þeir Magnus Olsen (1932) 

og Erik Moltke (1976, 1985). Á síðustu áratugum hefur Marie Stoklund (1982, 1993) 

verið ráðandi í rannsóknum á grænlensku rúnunum.  

Rúnaáletranir frá Íslandi eru flestar á legsteinum en einnig hafa margar fundist á 

trégripum. Aðrir gripir eru í minnihluta. Rúnirnar dreifast nokkuð jafnt um Suður-, 

Vestur- og Norðurland en á Austurlandi hefur aðeins fundist einn rúnasteinn, nú týndur, 

við Hofskirkju á Álftafirði, og þaðan er einnig áletrunin á hurðinni frá Valþjófsstað en 

ekkert annað (IS 88) (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 5). Flestar eru rúnaáletranir frá 

Grænlandi á gripum en aðeins fjórar hafa fundist á legsteinum. Dreifing gripanna fylgir 

að miklu leiti byggðinni og hafa slíkir gripir fundist bæði í Eystribyggð og Vestribyggð, 

en ekki er jafnt hlutfall á uppgröftum né á gripafundum á milli þessara staða. 

Rúnaáletranir eru ýmist á verndargripum, steinum, viðarkrossum eða áhöldum (Imer, 

2009, bls 78).  

Elsta ristan sem fundist hefur á Íslandi er rúnakefli úr ýviði sem fannst árið 2010 

á Alþingisreitnum í Reykjavík og gæti verið frá lokum 9. aldar eða upphafi þeirrar 10. 

(Þórgunnur Snædal, 2012, bls. 167). Rúnaskrift hefur í raun aldrei lagst af á Íslandi en 

yngsta ristan í skrá Þórgunnar er á rúmfjöl frá Löngumýri í Skagafirði og var rist árið 

1878 (IS 76). Rúnir sem hafa fundist sem eru yngri en frá 1900 hafa ekki verið 

tölusettar af Þórgunni því hún telur að þær séu ekki hluti af íslenskri rúnahefð. 

(Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 5). Tvær athyglisverðar íslenskar rúnaáletranir eru frá 12. 

öld og um 1200. Þær eru á tréreku frá Indriðastöðum í Skorradal (IS 69)  og á frægasta 

forngrip Íslands, kirkjuhurðinni frá Valþjófsstað (IS 88) og sýna þær að rúnaáletranir 

voru ristar á hversdagshluti og kirkjuskraut á Íslandi líkt og var gert annars staðar á 

Norðurlöndunum. Trérekan frá Indriðastöðum fannst árið 1933 í mógröf. Rúnirnar voru 

vel gerðar en þó voru gerð þau mistök að snúa l-rúninni (l) við svo úr varð t (t).  

 



7 

 

Áletrunin segir: 

boattiatmik . inkialt<r . kærþi 

Páll lét mik, Ingjaldr gerði (mig). 

Þessi áletrun er dæmi um eigendatilvísun og voru eignarformúlur af þessu tagi algengar 

á búsáhöldum á Íslandi jafnt sem Grænlandi og hinum Norðurlöndunum (Þórgunnur 

Snædal, 2012, bls. 170). Elsti rúnagripurinn frá Grænlandi er rúnastafurinn frá Narsaq 

(GR 76) frá því um 1000 og eru rúnirnar á honum stuttkvist rúnir (e. short-branch) eða 

stuttrúnir. Sú rúnategund var algeng frá um 800 til upphafs 11. aldar og eru kallaðar 

sænsk-norskar rúnir eftir svæðunum sem þær fundust á. Flestar af grænlensku 

rúnaáletrununum eru miðaldarúnir sem einkennast af bæði stuttrúnum og venjulegum 

rúnum (Stoklund, 1982, bls. 197-198). s-rún af stuttrúnagerð hefur fundist á tveimur 

gripum á Íslandi (IS 69 og 72) en annars var þessi gerð af rúnum ekki mikið notuð á 

Íslandi á síðari hluta miðalda, nema punktur eða strik var sett á neðri endann, S 

(Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 10). 

Frægustu rúnagripirnir frá Grænlandi eru viðarkrossarnir frá Herjólfsnesi (GR 6 – GR 

14), og rúnasteinninn frá Kingigtorssuaq (GR 1).  

Mikið af áletrununum frá Grænlandi innihalda aðeins eina eða mjög fáar rúnir 

sem engin orð verða lesin út úr. Þó að margir hafi ritað um grænlensku rúnirnar þá hafa 

þær enn ekki verið nægilega rannsakaðar. Það er t.d. ekki vitað hver tilgangurinn var 

með punktunum og merkingunum á kljásteinunum og snældusnúðarnir hafa ekki verið 

skoðaðir í samhengi við þá sem fundist hafa á Íslandi. Það hefur hvorki verið skoðaður 

munurinn á notkun á skrift á milli Eystri- og Vestribyggðar né verið gefin út nein 

heildarrannsókn á því hvernig skriftarhefðin var á Grænlandi og sama mætti segja um á 

Íslandi. Hingað til hafa eingöngu verið skráðar þær áletranir sem hafa tvo eða fleiri stafi 

í röð, sem þýðir að áletranir sem hafa aðeins eina rún eða staf eru ekki taldar með þó að 

þær gætu haft mikla þýðingu fyrir rannsóknir á notkun skriftar í Grænlandi (Imer, 2009, 

bls 78). Það virðist eiga  við um Ísland, því Þórgunnur nefnir allar ristur sem vitað er um 

frá Íslandi, þó aðeins séu um eina eða fáar rúnir að ræða í áletruninni. 

 Ekki hafa margar rúnaáletranir fundist í fornleifauppgröftum á Íslandi. Orri 

Vésteinsson (2004, bls. 74-75) setti saman skrá yfir uppgrefti sem hafa verið gerðir. 

Upp að 14. öld er 31 staður og þar af eru sex með varðveisluskilyrði fyrir lífrænar leifar. 

Það eru Bergþórshvoll, Bessastaðir, Stóraborg, Viðey, Gröf og Suðurgata. Rúnaáletranir 
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hafa fundist á fjórum af þessum stöðum en ekki á Bessstöðum og Gröf (Kristján Eldjárn 

og Gísli Gestsson, 1952; Guðmundur Ólafsson, 1991; Mjöll Snæsdóttir, 1989, 1991, 

1992; Margrét Hallgrímsdóttir, 1991; Steinunn Kristjánsdóttir, 1995; Gísli Gestsson, 

1959; Nordahl, 1988; Kristín H. Sigurðardóttir,1987). Síðan þá hefur verið grafið á 

Urriðakoti og Alþingisreitnum en þar fundust rúnaáletranir. Samtals hafa 11 áletranir 

fundist í fornleifauppgröftum á Íslandi og meirihluti þeirra (samtals 5) fannst á 

Alþingisreitnum. Aðrar íslenskar áletranir eru flestar á legsteinum eða á gripum sem 

hafa verið gefnir til Þjóðminjasafnsins (Þórgunnur Snædal, 2003,2012). Meirihluti 

grænlenskra rúnaáletrana hefur fundist í tengslum við fornleifauppgrefti (Stoklund, 

1993, bls. 539). T.d. fundust 12 áletranir við uppgröft á Görðum (Finnur Jónsson, 1929) 

og í Herjólfsnesi fundust 9 áletranir í jörðu. Í Vatnahverfi hafa rúnaáletranir fundist á 

fimm af sjö stöðum sem gripasöfn eru frá og á þeim tveimur sem útaf standa eru gripir 

með búmörkum eða kroti. Hún telur hins vegar að þetta sé óvenjuhátt hlutfall miðað við 

Grænland (Imer, 2009, bls. 81-82). Þessi lága tala íslensku áletrana úr uppgröftum þarf 

ekki að vera vegna þess að rúnir voru algengari á Grænlandi heldur gæti þetta 

endurspeglað léleg varðveisluskilyrði, þ.e. að lífrænar leifar varðveitist betur á 

Grænlandi, og þá er þessi munur ekki afgerandi. 

Mögulegt er að gripir hafi flust á milli landa og hefur verið bent á 

snældusnúðana frá Hruna (IS 60) og Stórumörk (IS 65) en Bæksted taldi rúnirnar á 

þeim, og þá sérstaklega r-rúnirnar (&6) benda til að þeir séu frá Grænlandi.  Væru þeir 

þá frá 14. öld ef farið er eftir tímasetningu á grænlenskum ristum. r-rúnir með þessu 

formi hafa þó á seinni tímum einnig fundist á Suðurey, Noregi og Orkneyjum frá 12. og 

13. öld. Það getur því einnig verið að um tímabundna tísku hafi verið að ræða sem náði 

seinna til Grænlands og líklegt er að hún hafi einnig náð til Íslands (Þórgunnur Snædal, 

2003, bls.10-55). 
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4 Flokkun rúnaáletrana 

 

Hér má sjá fjölda áletrana í hverjum flokki og fjallað verður um hvern flokk fyrir sig 

ítarlega hér að neðan. Þessir flokkar voru valdir með því að skoða fyrst úr hvaða efni 

gripirnir eru og síðan á hverskonar gripum rúnir hafa fundist. Síðan var innihald 

áletranna og tungumál skoðað. Með þessu er hægt að greina sem best í sundur í hverju 

felst munurinn á rúnaáletrunum. 

 

Efni 

Ísland 

 

Grænland 

Efni Fjöldi % 

 

Efni Fjöldi % 

Steinn 66 64,71% 

 

Steinn 40 39,22% 

Málmur 6 5,88% 

 

Málmur 1 0,98% 

Tré 28 27,45% 

 

Tré 52 50,98% 

Bein 2 1,96% 

 

Bein 9 8,82% 

Alls 102 100,00% 

 

Alls 102 100,00% 

 

Tegund 

Ísland 

 

Grænland 

Tegund Fjöldi % 

 

Tegund Fjöldi % 

Legsteinn 53 51,96% 

 

Legsteinn 4 3,92% 

Áhald 35 34,31% 

 

Áhald 58 56,86% 

Rúnakefli 4 3,92% 

 

Rúnakefli 27 26,47% 

Húsaviður 8 7,84% 

 

Húsaviður 4 3,92% 

Trékross 0 0,00% 

 

Trékross 9 8,82% 

Hellar 2 1,96% 

 

Hellar 0 0,00% 

Alls 102 100,00% 

 

Alls 102 100,00% 

 

 

 

 

 



10 

 

Tungumál 

Ísland 

 

Grænland 

Tungumál Fjöldi % 

 

Tungumál Fjöldi % 

Norræna 81 79,41% 

 

Norræna 39 38,24% 

Latína 1 0,98% 

 

Latína 8 7,84% 

Bæði 3 2,94% 

 

Bæði 2 1,96% 

Annað/  

Óskýrt 17 16,67% 

 

Annað/  

Óskýrt 53 51,96% 

Alls 102 100,00% 

 

Alls 102 100,00% 

 

 

Innihald 

Ísland 

 

Grænland 

Innihald Fjöldi % 

 

Innihald Fjöldi % 

Fuþark 4 3,92% 

 

Fuþark 3 2,94% 

Eigenda-

tilvísun 10 9,80% 

 

Eigenda-

tilvísun 6 5,88% 

Minningar-

mark 41 40,20% 

 

Minningar-

mark 5 4,90% 

Bæn/ Ákall 7 6,86% 

 

Bæn/ Ákall 13 12,75% 

Brot og nöfn 40 39,22% 

 

Brot og nöfn 75 73,53% 

Alls 102 100,00% 

 

Alls 102 100,00% 

 

4.1 Efni 

4.1.1 Steinn 

66 rúnaáletranir hafa fundist á stein á Íslandi, á 53 legsteinum, í tveimur hellum og á 

minni steingripum, m.a. vaðsteini, snældusnúði, brýni o.fl. (Þórgunnur Snædal, 2003). 

Á Grænlandi hafa fundist 40 steinar með rúnum á en þar af aðeins fjórir legsteinar og 

engar áletranir í hellum. Þar hafa fundist flestir snældusnúðar en einnig lítil 

klébergsbrot, vaðsteinar og fl. (Stoklund, 1993, bls. 532). 

Á Íslandi hafa rúnir fundist á veggjum í tveimur hellum. Í Paradísarhelli (IS 11) í 

Rangárvallasýslu hafa 30 rúnaristur verið greindar en einnig er annað krot á veggjum 
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hellisins sem gæti verið rúnir. Í Bjarnarhelli (IS 28) í Mýrasýslu eru einnig rúnir og 

annað ýmislegt krot. Engar rúnaristur hafa fundist í hellum á Grænlandi.  

Aðeins fjórir rúnasteinar frá Grænlandi eru legsteinar og voru þeir því mikið 

algengari á Íslandi, en minni rúnasteingripir voru algengari á Grænlandi því aðeins 10 

slíkir hafa fundist á Íslandi. Ástæðan fyrir þessu gæti verið varðveislumál eða vegna 

fundarskilyrða. Það getur líka verið vegna þess að það hafi verið tíska á 15. og 16. öld 

að rista rúnir á legsteina á Íslandi, og þá frá því eftir að grænlensku byggðirnar lögðust 

af. Umræða um aldur legsteina mun fara fram að neðan. 

 

4.1.2 Tré 

Alls hafa 29 trégripir með rúnum á fundist á Íslandi en 52 á Grænlandi. Meðal 

viðargripa eru ýmis áhöld, rúnakefli, húsaviður, húsgögn og viðarkrossar. Ekki hafa 

bara rúnir fundist á þessum gripum því ýmis annar útskurður er á sumum þeirra. Sem 

dæmi má nefna Valþjófsstaðahurðina (IS 88) þar sem, auk rúnanna, er útskurður sem 

sýnir atriði úr þekktri miðaldasögu um franskan riddara og ljón hans sem lagðist á gröf 

riddarans og veslaðist upp af sorg. Á efri kringlunni á hurðinni er þessi mynd af ljóninu 

á gröfinni og rúnaletrið er á kistukantinum. Það vantar upphaf letursins en áletrunin 

segir: 

.... rikiakonong : hergrapin : eruadrekaþænna 

(Sjá hinn) ríkja konung hér grafinn er vá dreka þenna 

(Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 17-18). 

Ástæðan fyrir því að fleiri trégripir hafa fundist á Grænlandi en á Íslandi gæti verið 

vegna varðveislu, því viður varðveitist nánast eingöngu ef hann er í rökum jarðveg þar 

sem lítið súrefni kemst að (Watkinson og Neal, 1998, bls 63). Ástæðan gæti þó einnig 

verið vegna fjölda uppgrafta, en ekki hafa eins 

viðamiklir uppgreftir farið fram á síðmiðalda býlum 

Íslandi eins og á t.d. í Vatnahverfinu á Grænlandi þar 

sem margar rúnaáletranir fundust í jörðu (Imer, 2009). 

Hins vega má einnig benda á að grænlensku trégripirnir 

eru allir frá miðöldum, fyrir utan viðarspýtan frá Narsaq 

Íslenskir trégripir 

Eldra en 15. öld 21 

12-15.öld 5 

Eldra en 12. öld 2 
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(GR 76) sem er frá víkingaöld, en meðal þeirra íslensku er meirihluti trégripanna frá því 

eftir 15. öld. Tveir trégripir frá Íslandi gætur talist frá víkingaöld og eru það rúnakefli 

frá Viðey (IS 56) og rúnakefli eitt af keflunum frá Alþingisreitnum 

 

4.1.3 Málmur 

Alls hafa 6 málm-gripir með rúnum á fundist á Íslandi, en aðeins einn á Grænlandi. 

Gripirnir frá Íslandi eru ritstíll frá Stóruborg (IS 66), kirkjuhurðarhringur úr kopar frá 

Hjarðarholti í Laxárdal (IS 71), vatnskanna frá Vatnsfirði (IS 73), kaleikur og patína úr 

silfri frá Ketilstöðum í N-Múlasýslu (IS 87), koparstíll eða brauðstíll frá Vík í Lóni í A-

Skaftafellssýslu (IS 90) og látúnshylki utan um íslenskt rímtal (IS 93) en ekki er vitað 

hvar það fannst upprunalega. Málmgripurinn frá Grænlandi er skaft af skeið frá 

Narsarsuaq, Uunartoq (I) (GR 64). Helsti munurinn á áletrununum í þessum flokki er sá 

að á Íslandi eru gripirnir flestir kirkjugripir sem ekki hafa lent í jörðu en ekki hafa 

fundist kirkjugripir úr málmi með rúnum á á Grænlandi. Ef skoðað er hversu margir af 

þessum gripum fundust í jörðu er einn frá Íslandi og einn frá Grænlandi.  

Málmgripir varðveitast ekki alltaf vel í jörðu en það fer einnig eftir því hvernig 

málm er um að ræða og hversu sterkur hann er (Watkinson og Neal, 1998, bls 32). Því 

getur ástæðan fyrir því hversu fáir málmgripirnir eru verið sú að þeir hafi ekki varðveist 

nógu vel í jörðu til að hægt sé að lesa áletranir á þeim þegar þeir finnast. Einnig gæti 

skipt máli að málma er hægt að bræða upp og endurvinna og því e.t.v. ólíklegra að slíkir 

gripir lendi í öskuhaugum en brotnar spýtur eða steinar. 

 

4.1.4 Bein og tönn 

Aðeins hafa tveir gipir úr beini eða tönn með rúnum á fundist á Íslandi og eru það signet 

úr beini frá Vík í Lóni, A-Skaftafellssýslu (IS 89) og innsigli úr rostungstönn (IS 92) en 

ekki er vitað hvaðan það er. Á báðum gripunum inniheldur áletrunin nafn, nafnið Jón. 

Signetið  hefur áletrunina ionks fyrir Jón K.S. og innsiglið hefur bandrún fyrir io>n. 

Báðir gripir hafa einnig áletrun með latínuletri. Hvorugur þessara gripa er úr uppgrefti. 

Signetið var í eigu Jóns Kolbeinssonar á 17. öld og innsiglið var gefið til 

Þjóðminjasafnsins árið 1896 (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 50-51). 

Frá Grænlandi eru beingripirnir alls 9 og flestar áletranirnar innihalda nöfn, en 

þeir eru útskorin plata úr hvaltönn frá Kilaarsarfik / Sandnesi (GR 33) þar sem hefur 
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líklega átt að vera nafnið María, ..ri(a), bein frá Umiviiarsuk (GR 48), handfang úr 

beini frá Umiviiarsuk (GR 52), beinbrot frá Nipaatsoq (GR 61) sem hefur 

eigendatilvísun; liot<r a mk Ljótr á mik, skaft úr hvalbeini frá Vatnahverfi (GR 67) sem 

einnig inniheldur eigendatilvísun; +g<unnar a+ Gunnarr á, beinstykki frá Vatnahverfi 

(GR 71), spaði úr hvalbeini frá  Bænum undir sandinum (GR 85), annað hvalbein þaðan 

(GR NOR1997;10A) og brot úr beini eða hreindýrshorni frá Qorlortup Itinnera, 

Eystribyggð (GR NOR2001;8).  

Margar áletranir hafa fundist í miðaldabæjum í Noregi þar sem áletranir innihalda nöfn 

og eigendatilvísanir (x á) og hafa slíkar áletranir verið kallaðar viðskipta bréfaskipti eða 

merkimiðar (Spurkland, 2005, bls. 184) og gætu bein og tennur á Grænlandi með 

áletrunum á hafi verið notuð sem merkimiðar þar sem flestar áletranirnar innihalda nöfn 

og eigendatilvísanir. 

Hér er athyglisvert hvað hvalbeinin eru í háu hlutfalli og að hvorugur íslensku 

gripanna kemur úr uppgrefti. Grænlensku beingripirnir eru samt ekki fleiri en svo að 

þetta gæti verið sambærilegt hlutfall og með trégripina, og skýrist af því að miklu fleiri 

uppgreftir hafa verið gerðir á grænlenskum síðmiðaldastöðum. Öfugt við tré geta 

varðveisluskilyrði hins vegar ekki verið skýringin því bein gætu varðveist vel á Íslandi 

þó aðrar lífrænar leifar geri það ekki. 

 

4.2 Tegund 

Hægt er að flokka rúnaáletranir eftir því á hverskonar hlutum eða stöðum þær eru.  

Flokkarnir eru legsteinar, áhöld, rúnakefli, húsaviður og húsgögn, trékrossar og 

hellaáetranir. Yfirleitt var vandalaust að velja áletrununum flokk, en þó var ein sem 

hvergi á heima og var það rúnasteinninn frá Kingigtorssuaq (GR 1), en það er lítil 

steinplata með rúnaáletrun og var líklega hlaðin í vörðu.  

 

4.2.1 Legsteinn 

Vitað er um 53 legsteina með rúnum á Íslandi, en aðeins um 30 eru enn til. Sumir eru 

aðeins í brotum og eru flestir á Þjóðminjasafninu. Steinarnir dreifast í hálfhring um 

landið, frá Núpstað í Fljótshverfi á Suðausturlandi til Grenjaðarstaðar í Aðaldal á 

Norðausturlandi, en flestir hafa fundist í Borgarfirði (Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 19-



14 

 

20). Elstu legsteinarnir á Íslandi sem rúnir hafa fundist á eru frá 14. öld (IS 34 og IS 40) 

og þeir yngstu eru frá miðri 19. öld (IS 43 og IS 55) (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 6). 

Mest hafa fjórir legsteinar með rúnum fundist á einum stað, en það er í Stafholti 

og eru þrír þeirra núna komnir undir grassvörðinn í gamla kirkjugarðinum þar en sá 

fjórði er á Þjóðminjasafninu. Hentugustu steinarnir til að rista rúnir á voru 

stuðlabergsdrangar (basalt) og nóg er að finna af þeim við Baulu og eru þeir því oft 

kallaðir Baulusteinar. Þeir voru ekki alltaf notaðir og ef stuðlaberg var ekki að finna 

voru notaðar hraunhellur, grágrýtisdrangar eða aðrir steinar með sæmilega sléttum fleti. 

Þórgunnur Snædal telur að ástæðan fyrir því að rúnir voru ristar á steinana en ekki 

latínuletur hafi verið vegna þess að það var hagkvæmara. Rúnir er auðveldara og 

einfaldara að klappa í stein og þær þurfa minna pláss en latínuletrið. Alls hafa fundist 30 

karlmannsnöfn læsileg á steinum og 15 kvennanöfn og mörg nafnanna eru einnig þekkt 

úr öðrum heimildum (Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 19-20). 

Elsti íslenski rúnalegsteinninn er steinninn frá Hjarðarholti í Dölum (IS 34) með 

áletruninni her ligr hallr arason, og er hann frá fyrri hluta 14. aldar (Þórgunnur 

Snædal, 2003, bls. 26). Steinninn er stuðlabergsdrangur og hefur brotnað í tvennt en 

rúnirnar eru allar á öðru brotinu. Sá sem risti rúnirnar hefur ekki verið vanur 

steinhöggvari því rúnirnar eru skakkar og ójafnar og afmarkast ekki af rammastrikum. 

Einnig er yfirbragð ristunarinnar mjög líkt elstu rúnaáletrunum á steinum frá 5. öld og 

elstu víkingaaldarristum frá því þegar rúnasteinar fóru að breiðast út aftur á 8. og 9. öld, 

en þá sýndu menn óvana við efnið og verkfærin. Steinninn er líklegast frá um 1300 eða 

byrjun 14. aldar (Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 20-21). 

Elsti steinninn sem hefur verið áreiðanlega tímasettur er steinninn við 

Höskuldsstaðakirkju á Skagaströnd í Austur-Húnavatnssýslu (IS 40) með áletruninni 

her : huilir : sira : marteinn : prests, og er hann einn af stærstu rúnasteinunum sem 

fundist hefur. Hann er tveggja metra langur, stuðlabergsdrangur (Þórgunnur Snædal, 

2000, bls. 22). 

Á fyrri hluta 15. aldar var notkun rúnalegsteina komin í fastar skorður á Íslandi og 

rúnirnar afmörkuðust af rammastrikum og eru vel gerðar og risturnar oftast 

áferðarfallegar. Rúnir voru enn ristar á legsteina á 16. og 17. öld á Íslandi. Yngsti 

steinninn sem þekktur er frá Breiðabólsstað á Skógarströnd (IS 32) og á honum eru 

rúnir og latínuletur auk ártalsins 1681 (Þórgunnur Snædal, 2000, bls. 22-24).   
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Flestir af íslensku rúnalegsteinunum eru frá um 15. öld og sumir eru enn yngri en það   

því legsteinar hafi fundist sem eru frá 17. og 18. öld. Mjög 

fáir steinar eru eldri en frá 15. öld, eða aðeins þrír, en sá elsti 

er þó ekki eldri en frá um 1300. Sumir steinar hafa týnst og 

eru aðeins þekktir af teikningum og rituðum heimildum og 

því er erfitt eða ekki hægt að tímasetja þá, en alls eru sex slíkir. 

Á Grænlandi hafa fundist fjórir legsteinar. Þeir eiga það allir sameiginlegt að 

áletrunin á þeim er minningarmark en ekki eru allar eftir formúlunni hér hvílir x eins og 

er algengt á íslensku legsteinunum. Undantekningarnar eru (GR 3) þar sem á stendur; ... 

hvílir eftir/Í minningu um Össur Ásbjarnar sonur, en byrjun áletraninnar hefur líklega 

verið hér, og (GR 4) þar sem áletrunin er Vigdís ... dóttir hvílir hér. Gleði Guð sál 

hennar. Á (GR 2) segir áletrunin einfaldlega Leiði Ingibjargar og á (GR 5) er aðeins eitt 

nafn, Sigvör. Þessir legsteinar eru allir frá miðöldum en þann elsta (GR 2) taldi Magnus 

Olsen vera frá því um 1200 (Olsen, 1932, bls. 232). 

Álykta mætti að flestir íslensku legsteinanna séu frá því eftir að byggðin lagðist 

af á Grænlandi og að fjöldi þeirra sé svipaður á 14. öld eða fyrr í báðum löndum og í 

raun hlutfallslega hærri á Grænlandi því þar bjó meira en 10 sinnum færra fólk en á 

Íslandi (Lynnerup, 1998, bls. 128). 

 

4.2.2 Áhöld 

35 gripir með rúnum sem gætu talist sem áhöld hafa fundist á Íslandi, og 58 frá 

Grænlandi. Áhöld eru ýmsir gripir sem voru meðhöndlaðir á ýmsan hátt, t.d. verkfæri, 

skálar, vaðsteinar, innsigli, snældusnúðar, trafakefli og fl.  

Ef efni áhaldanna er skoðað er áberandi munur á steingripunum. Það eru 7 

steináhöld frá Íslandi með rúnum á en 35 áhöld frá Grænlandi eru úr steini, flest úr 

klébergi. Kléberg er mjög auðvelt að rista í og það er 

algengt á Grænlandi en nær óþekkt í íslenskum 

gripasöfnum frá síðmiðöldum, enda er það ekki að 

finna hér á landi og var því innflutt og gæti það skýrt 

muninn (Kristján Eldjárn, 1951, bls. 41-42).  Talsvert 

af áhöldunum frá Íslandi úr tré eru trafakefli en 

einnig eru stokkar og annarskonar trégripir. 

Eldra en 15. Öld 3 

Frá  15. öld eða yngri 44 

Aldur ekki þekktur 6 

Áletranir á áhöldum frá Íslandi 

bænir eða ljóð 5 

Nöfn 9 

Eigendatilvísun 8 

Fuþark 3 

Óskýrt/einn stafur 10 
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Viðaráhöldin frá Grænlandi eru mest tréskálar, en aðrir gripir eru margir skemmdir og  

því erfitt að segja nákvæmlega hvaða hlutverki þeir hafa gegnt. Önnur áhöld með 

rúnaáletrunum  eru úr beini, tönn eða málmi. 

Áletranirnar á þessum áhöldum eru mjög mismunandi 

og erfitt er að draga fram megineinkenni. Þar er að 

finna áletranir sem eru bænir eða ljóð, nöfn, 

eigendatilvísanir og fuþark. Það mætti því segja að 

fólk risti það sem því datt í hug á áhöldin sín. Á 

flestum íslensku áhöldunum er einn stafur eða 

áletrunin skemmd eða óskýr. Annars er mikið af 

nöfnum og eigendatilvísunum. Á grænlensku áhöldunum eru áletranirnar flestar 

skemmdar, óskýrar eða hafa aðeins einn staf. Annars eru nokkrar með nöfn eða 

eigendatilvísanir. Engin grænlensk áhöld hafa fuþark-áletrun. 

 

4.2.3 Rúnakefli 

Rúnakefli eru litlar viðarspýtur þar sem rúnir hafa verið ristar á sem virðast ekki hafa 

haft neinn annan tilgang en að bera áletrunina. 4 rúnakefli hafa fundist á Íslandi en 27 á 

Grænlandi.  

Rúnakeflin frá Íslandi eru brot úr rúnakefli frá Viðey í Reykjavík (IS 56) sem 

fannst í gólfskán sem var tímasett til 10. eða 11. aldar, en rúnirnar benda til 11. aldar 

(Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 34). Rúnakefli eða verndargripur frá Bergþórshvoli í 

Rangárvallasýslu (IS 63) þar sem rist var á tvær hliðar; Abcdefghiklmnopqrstu og 

Sator : arepo : tenet : opera : rotas. Fyrir framan fyrstu rúnina eru tvö göt þar sem 

band gæti hafa verið dregið í gegn. Algengt var að rista stafróf, eins og rúnastafrófið 

sem og setninguna sater arepo... á gripi sem vörn gegn illum öndum. Þetta gæti því hafa 

verið verndargripur sem var borinn um háls (Þórgunnur Snædal, 2003, bls 37-38). 

Rúnakefli sem fannst á Stóruborg í Rangárvallasýslu (IS 67) frá 16. öld þar sem rist var 

nokkurs konar dulmálsletur, ...krhknhina-... á einni hlið og ...-rssþnlþerlrnr-... á hinni. 

Rúnirnar eru ekki eins á báðum hliðum og því gæti sitthvor einstaklingurinn hafa skorið 

þær (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 39-40). Árið 2010 fannst svo rúnakefli úr ýviði á 

Alþingisreitnum í Reykjavík sem á gæti verið, eins og áður hefur verið sagt, elsta 

áletrunin sem fundist hefur á Íslandi. Á það var rist; u r “n ….  

Áletranir á áhöldum frá 

Grænlandi 

bænir eða ljóð 3 

nöfn 13 

eigendatilvísun 6 

fuþark 0 

Óskýrt/einn stafur 36 
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Grænlensku rúnakeflin eru talsvert fleiri en þau íslensku og þau dreifast á hina 

ýmsu staði um landið. Sem dæmi má nefna viðarstafinn eða rúnakeflið frá Ikigaat / 

Herjólfsnesi (GR 15) frá miðöldum sem fannst í kistu sem var grafin í kirkjugarðinum í 

Herjólfsnesi. Á það var rist; + þæsi : kona : uar : lagþ - firi : borþ : i : grønalaz : 

haf(e) : ær : guþu(e)h : het, sem þýðir; Þessi kona var lögð fyrir borð í Grœnalands 

hafi, er Guðveig hét. Þessi stafur gæti hafa verið notaður í sama tilgangi og legsteinn þar 

sem hann merkir gröf konunnar. Á Kilaarsarfik / Sandnesi fundust níu rúnakefli, öll frá 

miðöldum og á þeim voru mjög mismunandi áletranir, t.d. bænir eins og; aue mari(a) : 

grasia blna, Ave Maria gratia plena (GR 34), og einnig hafa fundist fuþark áletranir á 

rúnakeflum. Merkilegt er rúnakefli eða rúnastafur frá Narsaq (GR 76) með áletrunum á 

þremur hliðum, m.a. fuþorkhniastbml(R) – og er það talinn elsti rúnagripurinn frá 

Grænlandi eða frá um árinu 1000. 

Eins og sést þá var ýmislegt rist á rúnakeflin og þau notuð í ýmsum tilgangi, t.d. sem 

verndagripir. Á Bryggjunni í Bergen fundust hundruð rúnakefla og voru flest þeirra 

notuð í mjög hversdagslegum tilgangi, eins og að senda stutt skilaboð, og voru þau ekki 

ætluð til notkunar í langan tíma (Spurkland, 2005, bls. 175). Íslensku og grænlensku 

rúnakeflin gætu sum hafa verið notuð í sama tilgangi, einungis sem persónuleg stutt 

skilaboð á milli tveggja manneskja. Margar áletranirnar eru skemmdar að hluta til og 

því ekki hægt að sjá allar rúnirnar og á mörgum er erfitt eða ekki hægt að sjá hvað á að 

standa og hver meiningin í textanum er. Annars eru áletranirnar á rúnakeflunum mjög 

mismunandi í báðum löndum og eiga því lítið sameiginlegt, nema að vera á litlum 

viðarspýtum. Munurinn gæti skýrst af varðveisluskilyrðum og uppgraftartíðni. 

 Spurning er um hvort að rúnakefli geti bara átt við um trégripi, því fundist hafa 

gripir úr bein og stein sem virðast ekki hafa haft neinn tilgang nema að bera áletrunina, 

þar á meðal er Kingigtorssuaq steinninn (GR 1) með áletruninni;  ellikr sikuaþs : son:r 

ok baanne : tortar son : ok enriþi os son : laukardakin : fyrir gakndag hloþu uarda 

te ok rydu :, Erlingr Sighvats sonr ok Bjarni Þórðar sonr ok Eindriði Odds sonr 

laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok rydu... Það var algengt í Noregi á 

víkingaöld að reisa steina fyrir hina látnu og var þá formúlan oftast „X reisti 

steininn/risti rúnir fyrir Y“ þ.e. „í minningu um Y“ (Spurkland, 2005, bls. 38). Á 

Kingigtorssuaq steininum sést byrjunin á þessari formúlu, en í staðinn fyrir reistu er 

orðið hlóðu, og gæti hafa eyðst af steininum seinni hlutinn um þann sem þeir hlóðu 
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steininn fyrir, sem myndi gera hann að minningarmarki. Magnus Olsen hefur þó aðra 

kenningu um steininn en hann segir að mennirnir þrír sem nefndir eru í áletruninni hafi 

hlaðið vörðu á ferð sinni norður yfir Grænland og steinninn hafi verið settur í hana og 

þetta sé því mark um þá ferð (Olsen, 1932, bls. 255). Steinninn hefur engan annan 

tilgang nema að bera þessa áletrun um ferð menninna þriggja og því er erfitt að flokka 

hann niður í ákveðinn flokk. Ef skilgreiningunni um rúnakefli yrði breitt þannig að þau 

séu gripir, úr hvaða efni sem er, sem hafa eingöngu þann tilgang að bera rúnaáletrun, þá 

myndi nokkur fjöldi gripa úr steina og beina flokknum færast úr áhöldum yfir í 

rúnakefli. 

 

4.2.4 Húsgögn og húsaviðir 

Í þessum flokki eru viðargripir sem tilheyra heimilishaldi, en geta ekki talist sem áhöld, 

og húsaviður. Frá Íslandi eru þessir gripir samtals átta en frá Grænlandi eru þeir fjórir. 

Gripirnir eru m.a. rúmfjalir, skápar, stólar og hurðir. Íslensku gripirnir eiga það 

sameiginlegt að áletranirnar á þeim eru frekar langar og á sumum eru heilu ljóðin og má 

þar nefna rúmfjöl frá Löngumýri (IS 76) sem inniheldur bæn í átta línum. Á sumum 

gripum eru ekki bara rúnaáletranir heldur eru þeir líka skreyttir með annarskonar 

útskurði, eins og á Valþjófsstaðahurðinni (IS 88). Engin af þessum gripum hafa fundist í 

jörðu og hafa flestir verið í einkaeign og síðan gefnir til Þjóðminjasafnsins eða annarra 

safna (Þórgunnur Snædal, 2003). Grænlensku gripirnir eru sumir skemmdir og 

áletranirnar líka, þannig að á þeim er ekki hægt að greina hvað ætti að standa. Það eru 

heldur ekki neinir langir textar á þeim líkt og á íslensku áletrununum. Það má m.a. sjá 

nafnið Helgi á stól frá Sandnesi (GR 35). 

 

4.2.5 Trékrossar 

Meðal frægustu rúnagripanna frá Grænlandi eru trékrossarnir frá Herjólfsnesi (GR 6 – 

14) (Imer, 2009, bls 78). 58 trékrossar fundust í kirkjugarðinum í Herjólfsnesi/Ikigaat á 

Grænlandi og voru átta þeirra með rúnaáletrunum. Krossarnir hafa verið tímasettir til 

um 1300 en rúnaformið á þeim og stafsetningin er ólík innbyrðis og gæti það bent til að 

þeir hafi verið búnir til á löngum tíma. Það er einnig athyglisvert að svipaðir krossar 

með áletrunum á hafa fundist í Bergen og þá ekki í neinni tengingu við kirkju eða 

kirkjugarð.  Það fannst einnig nýlega kross með áletruninni Maria á Grænlandi, langt 
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frá nokkurri kirkju (Stoklund, 1993, bls. 532-533). Engir slíkir krossar með áletrunum 

hafa fundist á Íslandi. Það gæti verið vegna varðveisluskilyrða en einnig er möguleiki 

að þessi siður hafi verið sérstakur fyrir Herjólfsnes.  

Innihald áletrananna er mjög trúarlegt og flestar innihalda einhverja latínu. Á 

GR 6, 7 og 10 er rist nafnið María, sem á líklega við Maríu mey. Á GR 8 er rist bæn; 

Guð almáttigr gæ[ti] Guðleifar vel, og einnig á GR 9 þar sem rist er bænin; Þórleifr 

gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar Guði almátkum. GR 11 og 12)eru skráðar sem 

tvær áletranir en eru þó taldar vera af sama krossinum. Fyrri áletrunin er; María, Mikjáll 

á mik, Brigit. Þórir, og sú seinni er á latínu; agla tetragramma[ton] [J]esus soter ... 

pater arethon filii/fili[us]... GR 13 byrjar einnig á nafninu María og síðan eru talin upp 

fleiri nöfn; María, Eloihim, Jó[hannes] Jóhannes faðir [J]esus deus meus Eloi ok sonr 

ok andi.  Og loks er GR 14 sem inniheldur bæn: Jesus Kristr hjálpi. Christus natus est 

nobis. 

 

4.2.6 Hellaáletranir 

Rúnir hafa fundust í tveimur hellum á Íslandi, í Paradísarhelli (IS 11) sem er í 

Rangárvallasýslu á milli Seljalands og Fitja, og í Bjarnarhelli (IS 28) við Hlíðarvatn í 

Mýrasýslu. Engar rúnaáletranir hafa fundist í hellum á Grænlandi. Í Paradísarhelli er 

sléttur gólfflötur sem er þakinn ristum og margar þeirra eru rúnir. Þar eru m.a. um 20 

mannanöfn en áletranirnar eru samtals 30.  Ekki er hægt að aldursgreina rúnaristurnar 

nákvæmlega en talið er að þær séu frá miðöldum, eða um 1600 (Þórgunnur Snædal, 

2000, bls. 24). Innst í norðvesturhluta hellisins eru flestar rúnirnar ristar á tveimur 

brotum af gólfhellunni og eru það flest nöfn. Annars staðar í hellinum er einnig að finna 

ýmist krot, bandrúnir og fangamörk og væri e.t.v. hægt að lesa þær með réttri lýsingu. 

(Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 14). Það sem höfundi dettur helst í hug er að þessar 

rúnaristur hafi verið gerðar af mönnum sem heimsóttu hellinn og gæti þetta því verið 

nokkurs konar gestabók þeirra. 

Í Bjarnarhelli er ein rúnaáletrun, á sléttum fleti vinstra megin í hellinum, sem 

líklega átti upphaflega að vera þriggja eða fjögurra orða áletrun en hún hefur skemmst 

og því ekki hægt að greina hana alla. Undir henni má finna fleiri ristur, m.a. hakakross 

og bandrún. Það finnast líka fleiri ristur í hvelfingu fyrir ofan og þar má finna áletrunina 
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grimr grimr. Rúnirnar eru líklega frá 14. eða 15. öld  (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 

24). 

 

4.3 Tungumál 

Alveg eins og latínuletur var notað til að skrifa bæði norrænu og latínu á miðöldum þá 

eru rúnaáletranir með báðum tungumálunum þó algengara sé að rúnaáletranir séu á 

norrænu. Þannig voru t.d. trékrossarnir frá Herjólfsnesi með rúnum á latínu og legsteinn 

sem fannst á sama stað var með latneskum stöfum en á norrænu. Þetta sýnir að rúnir 

voru ekki aðeins notaðar fyrir móðurmálið og latínustafir ekki aðeins fyrir latínu. Latína 

var talsvert notuð í grænlenskum rúnaáletrunum eins og sést á krossunum frá 

Herjólfsnesi en notkun latneskra stafa var frekar sjaldgæf á Grænlandi miðað við annars 

staðar á Norðurlöndunum. Aðeins þrjár áletranir á norrænu með latneskum stöfum hafa 

fundist í landinu, þ.á.m. legsteinninn frá Herjólfsnesi þar sem áletrunin segir: „Hér liggr 

Hróar Kolgrímsson“. Þessi gerð af texta er mjög algeng á Íslandi (Imer, 2009, bls 79). 

 

4.3.1 Norræna 

81 af íslensku rúnaáletrunum er á norrænu og 39 af þeim grænlensku. Áletranir í 

þessum flokki eiga lítið sameiginlegt nema það að vera á norrænu. Þær finnast á gripum 

úr öllum efnivið og innihald þeirra er mjög margvíslegt. Flestar rúnaáletranir voru á 

norrænu bæði á Íslandi og Grænlandi enda var það móðurmálið í þessum löndum á 

þessum tíma. Það getur verið að fleiri áletranir séu á norrænu en vegna þess að margir 

gripirnir, og þar með áletranirnar, eru skemmdir er ekki hægt að segja um hvað á að 

standa og því ekki heldur hægt að segja um tungumálið. 

 

4.3.2 Latína 

Aðeins ein íslensk áletrun er eingöngu á latínu en það er rúnakeflið frá Bergþórshvoli 

(IS 63) í Rangárvallasýslu. Áletrunin segir; 

A) abcdefghiklmnopqrstu 

B) sator : arepo : tenet : opera : rotas 

Þessi áletrun er athyglisverð vegna seinni línunnar sem bendir til að þessi gripur hafi 

verið verndargripur (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 37-38). Ef henni er raðað á annan 

hátt er hægt að lesa orðin á fjóra mismunandi vegu; 
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8 grænlenskar áletranir eru á latínu, m.a. tálgusteinsskífa frá Ipiutaq (GR 89) sem á 

stendur; ora pro nobis ... ... ... ... Rafael. Sem þýðir; Bið fyrir okkur...... Rafael. Á broti 

af steini frá Igaliku / Görðum (GR 23) fundust orðin ave sem gæti verið fyrri hluti af 

bæninni Ave Maria. Allar þessar áletranir eru bænir og margar þeirra innihalda nafnið 

María, t.d. áletrun frá Umiviiarsuk (IV) (GR 51) sem segir; Maria. Memor e[s] tu 

verbum tui s[er]vo tuo, in quo mihi s[pe]m dedisti, sem gæti þýtt; María, þú hefur í 

huga orð þjóns þíns, í því sem þú gafst mér von.  

 

4.3.3 Bæði norræna og latína  

Þrír gripir hafa fundist á Íslandi með rúnum á bæði norrænu og latínu. Tvær af þessum 

áletrunum eru á legsteinum (IS 1 og 16) og segir sú fyrri; Hér hvílir Bretti[fa] Orms 

dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar, og á seinni stendur; Hér hvílir Jón Gilsson 

Finnssonar. Les eina pater noster fyrir hans sál. Paternoster þýðir faðir vor og var 

algengt að rista þessa bæn á miðaldalegsteina í Noregi og Svíþjóð (Þórgunnur Snædal, 

2003, bls. 11). Á öðrum Grundarstólnum, frá 16. öld (IS 78), er eigendatilvísun á 

norrænu og síðan er á latínu talin upp stjörnumerkin og mánuðirnir (Þórgunnur Snædal, 

2003, bls. 44). Athyglisvert er að sumar áletranir innihalda ekki bara rúnir, heldur var 

stundum rist með latneskum stöfum. Á trafakefli frá Prestbakka í Hrútafirði (IS 75) er 

ljóða áletrun ekki aðeins með rúnum og latínuletri heldur einnig höfðaletri. Á eftir 

ljóðinu kemur svo texti í latínuletri; Sion lauda dominum salvatorem. Hominum 

purgatorem criminum, sem þýðir: Sion! Lofa drottin, frelsara mannanna hreinsara 

lastanna.  

Tvær áletranir á bæði norrænu og latínu hafa fundist á Grænlandi og eru þær 

báðar á trékrossum frá Herjólfsnesi, (GR 13 og 14) og eru þær báðar bænir eða ákall til 

guðs. Á GR 13 stendur: María, Eloihim, Jó[hannes] Jóhannes faðir [J]esus deus meus 

Eloi ok sonr ok andi. Þýðing áletraninnar væri þá; María, Eloihim, Jó[hannes], 

Jóhannes faðir, [J]esus, guð minn, Eloi, og sonur og andi. Á GR 14 segir áletrunin; 

s a t o r 

a r e p o 

t e n e t 

o p e r a 

r o t a s 
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Jesus Kristr hjálpi. Christus natus est nobis, sem þýðir; Jesús Kristur hjálpi, Kristur var 

fæddur fyrir okkur.  

 

4.3.4 Annað/Óskýrt 

Í þessum flokki eru áletranir sem geta verið dulrúnir sem hafa ekki verið ráðnar þannig 

að textinn skiljist, áletranir sem hafa eina eða fáar rúnir sem mynda ekki ákveðið orð, 

eða áletranir sem hafa skemmst og textinn því ekki læsilegur. Mjög margar af 

grænlensku áletrununum eru í þessum flokki, samtals 50. Margar af þeim eru skemmdar 

eða hafa svo fáar rúnir að ekki er hægt að ráða textann. Aðeins 13 af íslensku rúnunum 

eru óskýrar á þennan hátt. Dæmi um dulrún er steinn frá Eyvindarmúla í 

Rangárvallasýslu (IS 10).  Á honum stóð; hner : hukme- --hkamm-kkn- Það mætti 

ráða upphafið: Hér hvílir... (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 14). Dæmi um áletrun sem 

tókst ekki að ráða er baulusteinn frá Reykholti í Borgarfjarðarsýslu (IS 12). Letrið var 

að mestu afmáð og þeir sem hafa reynt að ráða rúnirnar komast ekki að sömu 

niðurstöðu. Jónas Hallgrímsson greindi tvær bandrúnir en Magnús Grímsson aðeins 

meira (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 17). Annað dæmi er steinninn frá Munkaþverá í 

Eyjafjarðarsýslu (IS 48). Á honum stóð; ...ynk : pa..., Ekki hefur tekist að finna út hvað 

gæti hafa staðið þarna (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 30).  

 

4.4 Innihald 

4.4.1 Fuþark 

Fuþark áletranir innihalda rúnastafrófið sem er fuþorkhniastbmly. Terja Spurkland telur 

að fuþark áletranir hafi  annað hvort verið notaðar sem verndagripir eða að menn hafi 

rist fuþarkið einfaldlega til að læra það (Spurkland, 2005, bls. 176-177). Áletranir frá 

Íslandi sem innihalda fuþark eru samtals fjórar. Þær eru snældusnúðurinn frá Stórumörk 

í Rangárvalasýslu (IS 65), brýni frá Hvammi í Hvammsveit í Dalasýslu (IS 72), 

smástokkur (IS 95) með óþekktan uppruna og árið 2009 fannst rúnakefli á 

Alþingisreitnum í Reykjavík með áletruninni hnias tbmly, en fyrsta hluta fuþarksins 

vantar. Þetta rúnakefli er eini fuþark gripurinn sem fannst í uppgröfti (Þórgunnur 

Snædal, 2012, bls. 173-174). Á snældusnúðinn er einnig rist nafnið María fyrir framan 

fuþarkið; : maria fuþorkhniastbmly. Á brýnið vantar fyrri hlutann af áletruninni; ...(k) 
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hnias tbmly og á stokknum er áletrunin í tveimur línum og hefur bæði latneska 

stafrófið og fuþarkið; abcdefg / iklmnop / rst / uyx /zþæö, fuþorkhnasbægd/temp/liy. 

Áletranir frá Grænlandi sem innihalda fuþark eru samtals þrjár. Þær eru 

rúnaspýta frá Kilaarsarfik / Sandnesi (IV) (GR 36) sem hefur áletrun í tveimur línum og 

það vantar hluta af henni: 

fuþork(h)---l 

fi  

Seinni hlutinn í fyrri línunni hefur líklega verið niastbmly, en hver þýðing seinni 

línunnar gæti verið er ekki vitað. 

Áletrun frá Vestribyggð (GR NOR1999;7) er í tveimur línum. Fyrri línan segir: fuþork, 

og í seinni línunni vantar fyrri partinn sem á líklega að vera hnia því svo kemur: -

stbmly. 

Rúnastafur frá Narsaq (I) (GR 76) er elsta rúnaáletrunin sem fundist hefur á Grænlandi 

og er frá því um árið 1000. Aldursgreiningu má greina ef skoðaðar eru rúnirnar o fyrir 

nefmælt a og » fyrir b, sem benda til hás aldurs áletrunarinnar (Stoklund, 1993, bls. 

529). Það eru rúnir á þremur hliðum stafsins og inniheldur áletrunin 16 rúna fuþark, 

dulrúnir og texta. Rúnirnar eru af eldri gerð af þeim yngri rúnum sem voru notaðar í 

Noregi í kringum árið 1000, en það eru einnig tvær rúnir sem hafa grænlensk einkenni, 

b og r-rúnirnar en grænlensku rúnirnar hafa mismunandi gerðir af r ( & 6 ) og hafa 13 

aðrar áletranir fundist með þessu r-i á Grænlandi. Þetta r hefur aðeins fundist á tveimur 

íslenskum rúnaáletrunum, á snældusnúðum (Stoklund, 1993, bls. 535). Þriðja línan í 

Narsaq áletruninni er ólæsileg en á hinum stendur: 

A) Á sæ, sæ, sæ, es Ása / ása sát / sat. "bibrau" heitir mær sú es sitr á Bláni / Blánum 

B)fuþorkhniastbml(R) 

  Eins og sést hafa fáar fuþark áletranir fundist í löndunum tveimur miðað við t.d. 

Noreg en þar hafa töluvert af áletrunum fundist bæði á tré og stein og gegndu þær 

ýmsum tilgangi (Spurkland, 2005, bls. 177). Það þarf samt ekki að vera að þær hafi ekki 

verið algengar hér á landi eða á Grænlandi, því þær hafa fundist á svo litlum gripum og 

því getur verið að aðrir slíkir gripir hafi ekki varðveist nógu vel eða einfaldlega týnst. 

Einnig getur verið að meðal hinna ólæsilegu áletranna leynist fuþark áletranir. 
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4.4.2 Eigeindatilvísun 

Áletranir þar sem eigandinn er viðfangsefnið eru samtals 10 frá Íslandi en 6 frá 

Grænlandi. 

Oftast er formið á textanum x á, t.d. Áki á, eða x á mig, t.d. Þóra á mik. 

Á Íslandi er eigendatilvísun á einum legsteini (IS 6) frá Rafnkelsstöðum í 

Gullbringusýslu, en á honum stendur; Mikela, Mikkel/Mikjáll á. Á Hruna í Árnessýslu 

fannst snældusnúður (IS 60) með áletruninni þo<ra : a mig, Þóra á mik, og tveir 

snældusnúðar fundust á Alþingisreitnum í Reykjavík árið 2008 og 2009. Sá fyrri hefur 

áletrunina; ...un(n) á mig og sá síðari er með áletrunina; ...Vilborg á mig... (Þórgunnur 

Snædal, 2012, bls. 169-172). Aðrar eigendatilvísanir eru á gripum úr tré, meðal þeirra 

eru þrjú trafakefli, eitt frá Ferjukoti í Mýrasýslu (IS 70) þar sem áletrunin er einnig úr 

latínuletri en á því stendur; Karetas Þorvarðsdóttir á keflinn. Anno 1734. Keflaðu fast. 

Annað er frá Gautshamri við Steingrímsfjörð (IS 74) og er einnig blanda af rúnum og 

latínuletri og á því stendur; Þorgerður Árnadóttir á keflið. Keflið illa krassað er, 

knífurinn... Anno 1720. Það síðasta er frá Sauðanesi í Norður-Þingeyjarsýslu (IS 85) og 

á því stendur; anno 1710, a g d a (á) k(keflið). Komið var með látúnshylki utan um 

íslenskt rímtal (IS 93) til Þjóðminjasafnsins í Kaupmannahöfn frá Kúnstkamersi 

konungs árið 1848, en það kom á Þjóðminjasafnið hér árið 1930. Á því er rista með 

bæði rúnum og latínuletri og stendur; Orð guðs varir að eilífu, Anno. 1615. Snorri 

Jónsson á rímið (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 51-54). Hinar áletranirnar eru á tréreku 

úr furu sem fannst í mógröf á Indriðastöðum í Skorradal (IS 69) með áletruninni; Páll 

lét mik, Ingjaldr gerði, og á útskornum stól frá Grund í Eyjafjarðarsýslu (IS 78) með 

áletruninni; Hústrú Þórunn á stólinn, en Benedikt Narfa(son gerði hann). 

Eigendatilvísun er á einum steingrip frá Grænlandi en það er snældusnúður frá 

Igaliku / Görðum (GR 16) og á honum stendur; ''...ldur'' á mig. Þrjár eigendatilvísanir 

eru beinum: broti frá Nipaatsoq (GR 61) með áletruninni; Ljótr á mik, hvalbeini frá 

Vatnahverfi (GR 67) með áletruninni Gunnarr á, og hvalbeini frá bænum undir 

Sandinum (64V2-III-555) (GR 85) með áletruninni; Bárðr [á]. Eftir eru tveir trégripir 

og er einn þeirra viðarkross frá Herjólfsnesi (GR 11) með áletruninni; María, Mikjáll á 

mik, Brigit. Þórir. Það fundust tveir hlutar úr krossi, sem voru settir saman, en 

rúnaáletranirnar eru skráðar sem tvær: GR 11  og GR 12. Hinn viðargripurinn er tréskál 

frá Vestribyggð (GR 57) með áletruninni; Áki á. 
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4.4.3 Minningarmark 

Áletranir með minningarmörkum eru samtals 41 frá Íslandi en aðeins 5 frá Grænlandi. 

Minningarmörk finnast oftast á legsteinum, og er formið oftast: „her huilir x“. Sem 

dæmi má nefna legsteininn frá Hvalsnesi, Gullbringusýslu (IS 3) sem segir; her : huilir 

(:) marg(r)..., 

Hér hvílir Margr[ét], og legsteininn frá Eyvindarmúla, Rangárvallasýslu (IS 9) sem 

segir; -ierhuelerbiarni : eireKs : son, Hér hvílir Bjarni Eiríksson. Stundum fylgir 

einnig bæn með áletruninni, eins og á legsteininum frá Útskálum Gullbringusýslu (IS 1) 

sem segir; Hier : huiler : breti -- : orms dotter : lese : þu paternoster fyrer : sal : 

hennar, Hér hvílir Bretti[fa] Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar. 

Það hafa einnig fundist áletranir með annarskonar minningarmörkum, eins og á 

grafhellu frá Brattahlíð / Qassiarsuk á Grænlandi (GR 2) með rúnunum laiþi 

ink<ibiarkar, Leiði Ingibjargar. 

 

4.4.4 Bæn/Ákall 

Áletranir sem innihalda bæn eða ákall eru sjö frá Íslandi og þrettán frá Grænlandi. Á 

legsteinum eru oftast minningarmark, stundum fylgir bæn með, eins og á legsteininum 

frá Breiðabólsstað (IS 32) þar sem segir;  

Margrét Ólafsdóttir hvílir hér, 

Hver í Guði sofnuð er. 

Glöð héðan með friði fer, 

Frelsarann Jesúm á trúer. 

Á öðrum legsteini frá Grenjaðarstað (IS 51) er áletrunin í þremur línum, fyrstu tvær 

línurnar eru í minningu um konu, en þriðja línan inniheldur bæn; Hverr, er letrit les, bið 

fyrir blíðri sál, syngi signað vers. Ekki eru fleiri bænir á gripum úr steini frá Íslandi, og 

restin eru á viðargripum, t.d. á rúmfjöl frá Löngumýri (IS 76), rúmbríkum frá Saurbæ 

(IS 79) og á trafakefli frá Prestbakka í Hrútafirði (IS 75) með bæninni;  

Sú sem keflið eignast á 

Eilífa blessan hreppi. 

Annist guð þá auðar(g) ná 

Svo aldrei gæði (góðu) sleppi. 

Anno 1685. 
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Annað trafakefli fannst með bæn á og það er frá Kjarna í Eyjafjarðarsýslu (IS 81) en á 

það var rist með rúnum, latínuletri og höfðaletri. Styttri bænir hafa einnig fundist, t.d. á 

leiðisfjöl frá Múla í Aðaldal (IS 84) þar sem áletrunin segir; Í dag mér, á morgun þér. 

Af grænlensku áletrununum eru sumar bænirnar á latínu, t.d. á steininum frá Ipiutaq 

(GR 89) en á honum sendur ora pro nobis ... Rafael, sem þýðir; bið fyrir okkur ... 

Rafael. Þetta er eini steinninn frá Grænlandi með bæn á. Af krossunum frá Herjólfsnesi 

eru fjórir með bæn á, einn á norrænu (GR 8) einn er á latínu (GR 12) og síðan eru tveir á 

bæði norrænu og latínu (GR 13 og 14). Á einu rúnakefli frá Grænlandi fannst bæn á 

latínu (GR 34) en það fannst í Kilaarsarfik / Sandnesi og inniheldur hún Maríubænina; 

Ave Maria gratia plena. Á öðru rúnakefli fannst lausavísa úr dróttkvæði (GR 

NOR1998;10) frá Qorlortup Itinnera og segir áletrunin; Hér hafa hælibôrvar "hart"... 

á'k láð gotalyðum ..Ræfils. Aðrar áletranir á trégripum sem innihalda bæn frá Grænlandi 

eru flestar á latínu, sem er áhugavert því á Íslandi eru allar bænirnar á norrænu, en 

sumar ristar með latnesku letri. 

 

4.4.5 Brot og nöfn 

Margar áletranir hafa fundist þar sem aðeins eru ein eða tvær rúnir og þá er erfitt að 

finna út hvað innihaldið á að vera. Sumar áletranir voru upprunalega úr heilum texta en 

með tímanum hafa rúnirnar máðst eða gripurinn brotnað eða skemmst og þá er ekki 

lengur hægt að lesa hvað stóð en einnig gæti verið að sumar áletranir hafi átt að vera 

bara ein eða tvær rúnir, t.d. fangamörk eða búmörk. Sumar þessara áletrana innihalda 

einnig nöfn og þá er áletrunin aðeins eitt nafn og ekki vitað til hvers nafnið vísar, t.d. 

hvort það sé minningarmark eða eigendatilvísun. 40 slíkar áletranir hafa fundist á 

Íslandi og alls 75 á Grænlandi.  

 

5 Aldursgreining 

 

Mjög erfitt er að aldursgreina rúnaáletranirnar frá Grænlandi því flestar fundust áður en 

nútíma fornleifafræðilegar rannsóknir fóru fram á níunda og tíunda áratugnum en sama 

má segja um þær íslensku. Oftast var ekki skráð í hvaða lögum gripirnir fundust og því 

sjaldan hægt að segja með vissu hvort gripirnir koma t.d. úr yngri eða eldri lögum á 

hverjum stað. Í dag eru mun nákvæmari aðferðum beitt við uppgröft og skráningu. Í 
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sumum tilvikum er hægt að styðjast við C-14 aldursgreiningu á öðrum gripum sem 

finnast í sama lagi og rúnagripirnir. Meðal rúnagripa frá Grænlandi sem hafa verið 

aldursgreindir á þann hátt eru gripirnir frá bænum undir sandinum. Þar fannst rúnakefli 

með fuþark áletrun sem var tímasett til síðari hluta 12. aldar og sjö aðrir gripir þaðan 

voru tímasettir til síðari hluta 13. aldar eða fyrri hluta 14. aldar. C-14 aldursgreiningunni 

var einnig beitt á einn af gripunum frá Qorlortup Itinnera. Þar var tréspýta með langri 

áletrun sem innihélt dróttkvæði og var hún tímasett til 12. eða 13. aldar (Imer, 2009, bls 

80). Slíkum aðferðum hefur einnig verið beitt á Íslandi, t.d. á Alþingisreitnum í 

Reykjavík, en þar fannst áletrun í viðarsýnum sem voru tekin úr mýri í elsta tímabilinu 

sem er frá því milli 871 og 1226. Undir sýnunum í mýrarefjunni voru engin 

mannvistarlög sem bendir til að rúnaspýtan getið verið frá lokum 9. aldar sem gerir hana 

að elstu rúnaristu á Íslandi. Frá Grænlandi er elsta ristan frá um 1000 (GR 76) og hafa 

því rúnir líklega verið ristar alveg frá því landnámsmenn komu fyrst til beggja landa. 

Snældusnúður úr Alþingisreitnum fannst í mýrarlagi frá sama tímabili og viðarspýtan. 

Til að fá nánari aldur snúðsins væri mögulega hægt að fá aldursgreiningu lagsins sem 

snúðurinn fannst í (sbr. Þórgunnur Snædal, 2012, bls 167-169).  

Þar sem upplýsingar um fornleifafræðilegt samhengi vantar verða rúnafræðingar 

að aldursgreina rúnaáletranirnar, með því að skoða formgerð rúnanna og tungumálið, og 

bera saman við t.d. rúnaefnið frá Bryggjunni í Bergen í Noregi (Imer, 2009, bls 80). 

Þeirri aðferð er þó einnig beitt á gripi sem finnast í fornleifafræðilegu samhengi og þá til 

að staðfesta aldur ristu enn betur. T.d. er r-rúnin á elstu tréspýtunni frá Alþingisreitnum 

með beinan neðri kvist en ekki skásettan, sést það einnig á norskum ristum frá 10. öld 

og bendir því til hás aldurs. n-rúnin er með kvisti báðum megin sem einnig bendir til 

hás aldurs (Þórgunnur Snædal, 2012, bls. 168). Anders Bæksted aldursgreindi rúnir út 

frá rúnagerð og máli. T.d. á eldri steinum er her ligr (IS 36) með eldri h og e rúnum. Á 

yngri steinum er ritað hier liggur (IS 31) með yngri h og e rúnum. Þessa 

aldursgreiningu er þó ekki alltaf hægt að nota því á mörgum rúnaáletrunum er blandað 

saman yngri og eldri rúnum t.d. eins og á rúnasteinunum Borg 1 (IS 26) (Þórgunnur 

Snædal, 2003, bls. 8-9). Aldursgreining á rúnaáletrunum getur verið auðveld ef 

mannanöfn sem koma fyrir í áletruninni eru þekkt úr öðrum heimildum, en það á við um 

þriðjung legsteina á Íslandi. Steina, sem hafa brotnað og aðeins eru til brot af, eða eru 

aðeins þekktir af teikningum, er erfiðara að aldursgreina. Vitað er að flestir rúnasteinar á 
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Íslandi eru frá 15. og 16. öld en mjög fáir, eða þrír til fjórir eru frá lokum 14. aldar og 

svipaður fjöldi frá 17. öld. Á sumum ristum má finna ártal sem gefur aldur ristunnar, 

eins og á útskornum lár frá Svalbarða í Eyjafirði sem er með ártalinu 1673 (IS 82). 

Þórgunnur Snædal telur að notkun ártala í útskurði hafi líklega verið algeng allt frá 

upphafi (Þórgunnur Snædal, 2003, bls. 9-11). Eins og áður hefur komið fram þá eru 

flestar rúnaáletranir á Grænlandi frá miðöldum (Stoklund, 1993) og sama mætti segja 

um þær íslensku. Elstu risturnar frá báðum löndum eru frá um aldamótunum 1000 en 

munur er á þeim yngstu. Ekki er vitað um áletranir frá Grænlandi sem eru yngri en frá 

miðöldum en á Íslandi hafa fundist áletranir sem voru gerðar á 19. öld og voru því rúnir 

notaðar mikið lengur hér (Þórgunnur Snædal, 2003). Hafa verður þó í huga að sumar 

áletranir eru ótímasetjanlegar og því er ekki hægt að greina nákvæmlega hvort rúnaskrift 

hafi verið algengari á einu tímabili en öðru. Einnig ber að athuga hversu margar 

áletranir hafa fundist í uppgröftum og bera þær áletranir saman, því eins og nefnt var að 

ofan að þá fundust t.d. áletranir á fimm af sjö stöðum sem gripasöfn eru frá í 

Vatnahverfi á Grænlandi en mjög fáar áletranir frá Íslandi eru úr uppgröftum. Þær sem 

finnast eftir miðaldir á Íslandi er ekki hægt að bera saman við þær grænlensku vegna 

þess að slíkar finnast ekki á Grænlandi. 
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6 Niðurstöður 

 

Munurinn á rúnaáletrunum frá Íslandi og Grænlandi er að sumu leiti talsverður en þó 

ekki afgerandi ef tekið er tillit til varðveisluskilyrða og fjölda uppgrafta. Það er 

forvitnilegt að fjöldi áletrana er sá sami eða 102 áletranir í báðum löndum. Þó að 

heildarfjöldinn sé sá sami þá er ýmis konar munur þegar áletranirnar eru greindar 

sundur. Mestur munur er á legsteinunumsem skýrist af því að þessi tíska varð ekki 

algeng fyrr en eftir að byggð lagðist af á Grænlandi. Fjöldi rúnalegsteina frá 14. öld er 

áþekkur í báðum löndunum og miðað við íbúafjölda hlutfallslega mun meiri á 

Grænlandi. Á Grænlandi eru mun fleiri áletranir á minni steingripum en á Íslandi. 

Trékrossarnir eru einnig athyglisverðir að því leiti að þeir finnast ekki á Íslandi, a.m.k. 

ekki með rúnaáletrunum, en möguleiki er á því að Grænlendingar hafi notað trékrossa 

til að merkja grafir í stað legsteina. 

Talsvert fleiri viðargripir með rúnum á hafa fundist á Grænlandi og gæti það 

stafað af því að varðveisla lífrænna efna eins og trés er nær alls staðar góð á Grænlandi 

en heyrir til undantekninga á Íslandi.  

Þegar skoðað er tungumálið í áletrununum og innihald þeirra þá er munurinn 

ekki marktækur þar sem margar áletranir eru skemmdar og því ekki hægt að lesa hvað á 

að standa og því ekki hægt að greina tungumál né innihald. Ef skoðaðir eru þeir gripir 

þar sem hægt er að lesa áletranirnar og greina þær þá eru mun fleiri áletranir á norrænu 

á Íslandi en fleiri á latínu á Grænlandi. Að öðru leyti eru tölurnar svipaðar fyrir bæði 

löndin sem bendir til að rúnir hafi verið notaðar í sama tilgangi í báðum löndum. 

Sú gamla skoðun að Grænlendingar hafi verið íhaldsamari og einangraðir frá 

öðrum Norðurlandaþjóðum er ekki studd af vitnisburði rúnanna því nýlegar rannsóknir 

hafa sýnt að þeir hafi einmitt verið í nánum samskiptum við aðrar þjóðir. Niðurstaða 

þessarar ritgerðar er að hvað varðar rúnanotkun og rúnalæsi hafi Ísland og Grænland 

tilheyrt sama menningarsvæði því tíðni og notkun rúnaáletranna er áþekk í báðum 

löndum. Sá munur sem er má auðveldlega skýra með ólíkum varðveisluskilyrðum og 

mismunandi fjölda uppgrafta. Enginn marktækur munur er á rúnaútbreiðslu milli Íslands 

og Grænlands. Það sannar ekki bein samskipti en bendir til að bæði löndin hafi tilheyrt 

sama menningarsvæðinu.  
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