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En sjuttonhundratalsmålning med 

signatur i runskrift 

Svensk runforsknings pionjärer under femtonhundra- och sextonhundratalen 
t rodde att traditionellt förmedlad runkunskap hade utslocknat långt före deras 

liel.' Senare har man funnit att runskrift flerstädes varit i bruk under sjntton-

hiindralalet och i Dalarna ännu vid förra seklets slut.- Huruv ida dessa sena 

runor anknyter till levande folktradition mäste dock alltid ifrågasättas: de kan 

även avbilda alfabet och inskrifter i tryckt l i t teratur . 

[onas Åkerström, (f. 1759, t I795)> bondson frän Rogsta socken i Hälsing

land, sedermera ledamot av konstakademien och hovmålare, tecknade med 111-
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Fig. 1. Jonas Åkerströms framställning av »en god Jesu Christi stridsman» har 

signatur i runskrift och pä elva ställen hänvisningar till 46 bibelverser, avseende 

änglarnas ord till s t r idsmannen och innebörden av målningens bildspråk. Rogsta 

kyrka, Hs. Signatur på måln ingen: 

IONAS Å K E R S ! R Ö M I T T U S E N D E S H J H U N D R A D E Ä T A T I O T U . 

Jonas Äkerström's representat ion of »a good soldier ol Chrisl» bears his signal ure-

and lhe date 1782 in runic characters. 

1 Olaus Petri, som författat den veterligen äldsta avhandlingen om runor, skrev på 1530-talet 
att när »then La-.iniska scrifflen, som man nw brukar, kom . . . hijt i landet med . . . Chris-
tendomen . . . thå . . . förlagdes . . . then scrifft som her foordomdags brukades . . . then man 
nw kallar rwnebokstaffuer . . . » (Een Swensk Cröneka i: Samt. skr. af Olavus Petri IV, ed. 
B. Hesselman, Upps. 1917, s. 4). Olof Verelius prisade sin föregångare i riksantikvarieämbetet, 
Johannes Bureus, för hans nit om »then gambla Runcskriften», vilken »bortdöda» konst 
han »af ett edelt ijfwcr . . . utur mörkret framdragit» (Manuductio compendiosa ad Runograpkiam 
scandicam antiquam, Upps 1675, s. 2). 
2 Om bruk av runor i nyare tid se O. von Friesen: Runorna i Sverige, Upps. 1928, s. 84-86, 
och S. B. F. Jansson: Runinskrifter i Sverige, Upps. 1963, s. 178-80. 
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nor sitt namn och årtalet 1782 pä en målning som tillkom under hans sista 
läroår hos mästaren Paul Hallberg i Hudiksvall. Tavlan (duk, 136 X 107 cm), 
som allegoriskt framställer »en god Jesu Christi stridsman», förvarades i Åker
ströms föräldrahem till nittonhundratalets början, då den överfördes till Rogsta 
kyrka. Signaturen upptäcktes vid målningens restaurering 1963. 

Om runkunskap nägonstädes i Hälsingland länge hållits levande, så beir det 
rimligen ha varit i Åkerströms hemsocken, som hyser landskapets rikaste be
stånd av fornlämningar, däribland den ryktbara Malstastenen. Runorna på denna 
är emellertid av stavlös typ, hälsingerunor, under det att målaren använt s. k. 
normalrunor. Han kan givetvis ha disponerat ett tryckt alfabet säsom mönster: 
tavlans runtecken har stora likheter t. ex. med dem som ses i Verelius' Manu-
ductio 1675. Målningen var troligen ett av Åkerströms sista arbeten säsom lär
ling, möjligen hans gesällprov, vilket kanske lörklarar dess ovanliga signering: 
»wid högtidliga tillfällen äro Runor ännu någon gång glädjens och wördna-
dens offentliga uttryck», förklarade J. G. Liljegren ett halvsekel senare.3 An
tingen Åkerström hämtat sin kunskap om runskrift frän levande tradition i hem
bygden eller han haft en litterär förlaga, sä vittnar dock hans runsignatur om ett 
ungdomligt antikvariskt intresse i den samtida göticismens anda; i hans senare 
tavlor och teckningar återfinns härav inga nämnvärda spår. 

Bengt Rapp 

Summary 

The author describes a painting by Jonas Åkerström, an i8th century painter from 
the northern part of Sweden, »A Good Soldier of Christ», bearing his signature 
and the date 1782 in runic characters. At eleven places there are references to 46 
vcrses of the Bible relating to the ängels' exhortations and the imagery of the 
painting. 

Translated by Richard Cox 

3 J . G. Liljegren: Runlära, Sthlm 1832, s. 216, not. 


