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TEKNISKE HJ^LPEMIDLER OG METODER I
EPIGRAFIENS TJENESTE
MED S I R L I G T HENBLIK PA RUNEINDSKRIFTER
AV

E R I K M O L T K E , Kebenhavn
ensigten med naervaerende afhandling er at give en redegerelse for de praktiske metoder og resultater, der er
indvundet ved undersogelser i de sidste år af de danske
runemindesmaerker, af hvilke en ny udgave forberedes
af Lis Jacobsen og E. Moltke.
Under dette arbejde er de möderne tekniske hjselpemidler, der
kunde fremme arbejdet, taget i brug såvel til undersogelsen som til
gengivelsen, og det har vist sig, at teknikkens fremskridt i den sidste
menneskealder har vseret så store og betydningsfulde, at de har
gjort ethvert epigrafisk vserk fra tiden for århundredskiftet foraeldet. Det er isser fotografien, der har fort de videnskabelige undersogelser et stort skridt nsermere idealet: objektivitet. Meget nyt
bringer den fotografiske linse frem for forskerens oje: utydelige
ridser og streger i stenoverfladen, som tidligere iagttagere ikke
eller kun med vanskelighed har kunnet skelne, viser sig nu med
objektiv tydelighed; hvor tegneren for tilbragte brydsomme timer
med tvivlsomt resultat, skaffer den möderne videnskabsmand på
kort tid et billede, hvor indskriffen eller ornamentikken af sig selv
treeder levende frem.
Afhandlingen har derfor bud til enhver praktisk arbejdende epigrafiker eller ornamentalist, og en enkelt af de omhandlede metoder
vil sikkert desuden med held kunne anvendes ved arkseologiske
undersogelser i videre forstand.

H

I. TEGNING.
Da Ole Worm, den förste danske runolog, i begyndeisen af det
17. årh. gik i gäng med sine studier af de danske og norske runemindesmaerker, dels personlig, dels — for storstedelen — ved ud'21 — Fornvännen 193!.
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Fig. 155.

Fig. 156.
Holm-stenen, Halland. Vi».
Worms trsesnit, skäret på grundTegning af Worms udsendte medarbejder.
lag af fig. 155.
sendte tegnere, kendte han ikke andre hjaelpemidler til tydeliggorelse af indskriften end et stykke kridt. Ved hjselp af dette tegnede
han runebogstaverne op på stenen og fik således overblik över indskriften, som derefter blev kopieret ned på et stykke papir. Med
denne enkle metode skabte Worm sit anselige runevasrk Monumentorum Danicorum libri sex (Hafn. 1643), der giver en behandling med tilhorende afbildninger (traesnit) af de fleste af DanmarkNorges da kendte runeindskrifter. Dömt ud fra tidens forudsaetuinger et pragtfuldt vaerk, set med vore ojne — trods sin foraeldethed
— uundvaerligt som kildemateriale.
Manglerne ved Worms vaerk er faelles for alle vaerker fra den
opigrafiske videnskabs barndom: stor unojagtighed i gengivelserne
både i helhed og detailler, der gor billederne ubrugelige til selv et
overfladisk epigrafisk studium, fordi runeformerne er normaliserade: hvad tegneren har villet give, er blöt stenens indskrift uden
forsog på at efterligne de enkelte tegns udseende. En forringelse
af det 17. århundredes epigrafiske vaerker bevirkes også ved traeskaererens suveraene indflydelse på billedets endelige udseende, et
forhold der er meget fremtraedende hos Worm, hvis traeskaerer efter
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forgodtbefindende "forskonner"' r u n e r , ornamentik og stenkonturer. Figg. 155 og 156
illustrerer grelt disse for dåtiden typiske
forhold: tegnerens ubehjaelpsomme skitsc
(fig. 155) skal angive, at r u n e r n e er indhugget rundt om stenens kant, hvad traeskaereren (naturligvis) misforstår; selvfolT"golig k a n h a n ikke tillade en sådan teg^J I
ning at gå ind i vaerket; hvad gor h a n ?
han saetter k o n t u r og perspektiv på stenen,
og i W o r m s runevaerk er denne sene, vel
tilhuggede og afslebne ligsten blevet til en
regulaer runesten af vikingetidstype (fig.
156). Fig. 157 viser stenen som den virkelig ser ud — efter fotografi. 1
Der gik henved to å r h u n d r e d e r , for man
Fig. 157.
sporede
vaesentlige
fremskridt
i
den
epiHolm-stenen,
Halland. Vis.
r
6
,
(Optrukket foto.)
grafiske tegning; först i 19. a r h . forsoger
tegneren at individualisere de enkelte r u n e r : forskellen mellem et
bredt og et smalt u, en läng og en kort bistav etc.
Af runologiske tegnere h a r D a n m a r k uden tvivl fostret den mest
fremragende, M a g n u s Petersen (1827—1917); han h a r leveret tegn i n g e m e til P . G. T h o r s e n s runevaerk 2 , raange tegninger til Stephens'
Old Northern Runic Monuments 3 , og det er endelig ham, der u n d e r
Ludvig F . A. Wimmers direktion h a r illustreret dennes vaerk De
danske runemindesmaerker I—IV (1895—1908), der for samtiden
og eftertiden h a r stået som hojdepunkten af, hvad der kunde praesteres på det epigrafiske område. Man skulde også synes, at de ideelie
forhold var til stede, n å r kunstneren og videnskabsmanden slog sig
sammen, og det er visst heller ikke mnligt i nojagtig gengivelse af
de enkelte tegn at övergå dette vaerk med de midler, der dengang
stod til rådighed; som iagttager havde Magnus Petersen et over-

I

1

I andre tilfeeide har trffisksereren omvcndt gjort en typisk vikingetids
bautaston til on senmiddelalderlig ligsten, se L i s J a o o b s e n , Evje-stenen,
Norske Oldfunnn VI.
2
P. G. T h o r s e n , De danske Runemindesnwerker I (1864), II (1S79—80).
8 G. S t e p h e n s , The Old Northern Runic Monuments of Scandinavia
and England. I—IV (1866—1901).
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ordentlig skarpt og ovet oje, men hans gengivelser er naturligvis
ikke frigjort fra de mangler, der haefter ved al epigrafisk tegning:
subjektivitet og unojagtighed; både tegnerens syn og hans hand
kan spille ham puds; en tegning k a n ikke blive helt nojagtig, hvor
god den end er. Magnus Petersens bedste tegninger er beviser herfor: ihvorvel han med störste omhu efterligner runernes former,
savnes de små uregelmaessigheder, der ofte er af meget vaesentlig
betydning for den palaeografiske bestemmelse og den herpå hvilende
typefaestelse af indskriften: en stregs form, et punkts storrelse etc.
Selv de bedste epigrafiske tegninger lider i virkeligheden af samme
fejl som de gamle traesnit: de "idealiserer" indskriften; figg. 158 og
159 (pl. I—II) vil illustrere forskellen mellem en förste klasses tegning og et fotografi (med runerne optrukket på stenen). Tegningen
horer til en af Magnus Petersens allerbedste og fremkalder beundring for hans kunstneriske evne, hans nojagtighed og afstandsvurdering m. m.; men gennemgår man indskriften rune for rune, vil
tegningens gennemforte regelmaessighed traede grelt frem över for
fotografiets gengivelse af indskriftens naturlige uregelmaessigheder1. I möderne epigrafi bor tegningen derfor reduceres til et bihjaelpemiddel til brug ved anskuelighedsbilleder; kun fotografiet er
i stånd til at yde et betryggende grundlag.
II. AFTRYK.
Men inden vi går över til at skildre fotograferingens allerede nu
iojnefaldende fordele, vil det vaere formålstjenligt at omtale et af
den praktisk arbejdende epigrafikers vigtigste hjaelpemidler: aftrykket.
Det er nsevnt, at de förste epigrafikere faktisk ingen hja3lpemidler
havde til deres undersogelser i marken; nu er det anderledes: man
er i vore dage i stånd til at skaffe en indskrift den beds t mulige
belysning i kraft af det elektriske lys, og ved hjaelp af aftryk kan
man så at sige bringe indskriften in natura med sig til sit studerekammer.
1 Do stungne e-runer er her af den störste betydning, idet man ved hjaelp
af dem — efter fotografiet — er i stånd til at vise, at Marevad-stenens runemester også har ristet indskrifterne på 3 andre runestene på Bornholm:
efter tegningen er en sådan bestemmelse umulig.
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Der kendes og bruges de forskelligste materialer til aftryk; aeldst
er papir- og gipsaftryk; men ved siden af disse finder man plastilinaaftryk, staniolaftryk, svserteaftryk, kalkeringer o. fl. De sidste
fire kategorier egner sig k u n dårligt til grovere stenflader, og kalkeringen er i virkeligheden ikke meget mere bevendt end en tegning
på fri h a n d ; gips derimod giver glimrende aftryk, men er altfor
uhåndterligt et materiale, til at man i större udstraekning k a n anvende det. Den art aftryksmateriale, der for tiden er mest i brug, er
papiraftryk, men selv om man med det kan opnå de bedste resultater, klaeber der alligevel mange mangler ved det. 1
Da L i s Jacobsen for fem å r siden ivaerksatte sin plan om et nyt
dansk runevaerk, havde h u n også sin opmaerksomhed henvendt på
dette problem, og i matricepappet fandt hun det ideelie materiale. —
Det var Ebbe Tuneld der havde experimenteret med möderne matricepapper til cpigrafiske aftryk og fundet, at de bod store fordele
fremfor papir, men det fykke pap havde den mangel, at det kraevede
en meget läng opblodningstid. Denne ulempe er det efter flerc forsog lykkedes at fjerne, og opblodningsprocessen er nu reduceret til
2—3 min., således at man kan tage et aftryk (på for ex. 1 / 2 m 2 ) på
5—10 min., hvorefter man med det samme — inedens pappet endnu
er vådt — kan tage det af stenen og på stedet bruge det til studium.
Den bedst egnede matricesort er håndhankematrice, ca. 1 / 2 mm tykt
og ret limholdigt. Det k a n anvendes til aftryk af de fineste ridser i
trae, motal eller sten (se figg. 160—162. pl. I I I ) og kan også bankes
på ret r u og ujaevne overflader uden at briste. (Til meget grovkornede og ganske uregelmaessige fläder kan anvendes en noget tykkere sort matricepap.) 2
• I Danmark er Wimmer den, der först anvcndte et standardpapir til
aftryk, saerlig lavet til dette brug. Papiret, der var steerkt limet, blev gennemblodt med vand, derpå lagt på stenen og med en borste, der var forsynet
med skatt, indbanket i alle furer. Wimmer mente selv, han havde fundet
det ideelie aftryksmateriale, og det skal også siges, at de af hans aftryk,
der er taget under heldige forhold, er upåklagelige. Men hans aftrykspapir
har den ubodelige skavank tilfrelles med alle arter papiraftryk, at det skal
torre p i selve stenen, efter at det er bank et ind i furerne; det er med
andre ord umuligt at tage gode aftryk i regn og bisest; hertil kommer, at
papiraftryk ikke er sserlig holdbare.
2
Pappet bankes på stenen med en mairiceberste, der på grund af sin
tyngde er i besiddelse af stserk slagkraft; og på grund af hårenes
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Aftrykkets vigtigste funktioner er t o : det tjener forskeren til
hjaelp ved vanskelig lacselige stcder, (idet det lettere end selve genstanden k a n vendes og drejes efter den gunstigste belysning) — og
det k a n i kraft af de gode belysningsmuligheder let fotograferes og
derved afgive et godt laesegrundlag til reproduktion (se fig. 160—
162). 1 E n d n u skal det naevnes, at aftryk af en indskrift of te läder
kvalitet og kvantitet er denne borste nsesten uopslidelig, mens en almindelig
borste (badeborsle, panelborste el. lign.) ikke vil vaere i stånd til at holde til
mangc aftryk.
Freingangsmäden er folgende: Man udskaerer af matricepladen så stort
et stykke, som er nodvendigt, laegger det i vand i ca. l lt minut, tager det
op og Isegger det på en forholdsvis plan, hård flade, for ex. don sten, man
vil tage aftryk af, og banker det med borsten, först på den ene side og så
på den anden; derved opnår pappet så stor porositet, at vandet hurtigt
traenger iud i det og genncmbloder det. Man dypper nu ätter pappet ned i
vandet, og den samme proces gentager sig, indtil pappet har nået den onskodo blodhed, det vil som regel sige 2 ä 3 gange; dog, skal man tage aftryk
af en meget skor gensland, for ex. en los skifersten eller et stykke trae
(jfr. fig. 160), må pappet opblodes, så det nansten er som en dcjg; i så tilfadde
kan det. veere nodvendigt at banko både 4 og 5 gange.
Herefter Isegges det tjenlige pap över indskriften og bankes forsigtigt ind
i furerne med borsten, idet man begynder i det ene hjorne og derfra breder
slagcne ud över pappet, forfolgende buler og luftblacrer. Når pappet således
er banket til, Isegges flero krsefter i slagene, idet man snart slår med hele
fladen, snart med spidsen af borsten, med hvilken pappet bankos ind i de
fineste furer og spraskkcr. Når man er sikker på, at aftrykket er banket i
bund — og man må hellore banke for meget end for lidt — Isegges et stykke
vandsugende flonel över pappet, og hele aftrykket bankes ätter, så allo spor
af borstehårene i aftrykket forsvinder. Nu er aftrykket fserdigt til at tages
at og til med det samme at benyttes til studium.
Det kan hsende, at man ved uforsigtighed kommer til at banke hul i aftrykket; men det er let at lappe; man tager et velopblodt stykke pap lidt
större end hullet, Isegger det över dette og banker det fast med borsten:
spor af en sådan lapning vil ikke ses på aftrykkets inderside.
Med hensyn til torringen af aftrykket gselder det blöt, at det ikke må
torres lige i solen eller ved for stserk värme, tordi det så krummer sig; og
er det först blevet tort, kan en sådan krumhed ikke rettes ud, da pappets
elasticitet er så stor, at det ojeblikkelig springer tilbage i den form, det
havde, da det blev tort. Ved siden af denne elasticitet er det torre aftryk i
besiddelse af en ualmindeLig sejhed, der gor, at det kan udssettes for en meget
hård behandling uden at tage skadc; og det er af overordentlig holdbarhed.
1
Jfr. L i s J a c o b s e n i Acta Philologica Scandinavica I (1926—27
p. 207—43 og Festskr. Erslev (1927) p. 85—107, hvor fejllsesninger hos
Wimmer korrigeres på grundlag af fotografier at hans egne aftryk.
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sig anvende, hvor selve indskriften er vanskelig at fotografere. F i g .
165 (pl. I V ) viser således et fotografi af et aftryk taget af et ornament på et drikkehorn, hvor fotografering efter originalen af ornamentet i dets helhed havde vseret umulig. G e n g i v e l s e n k a n samtidig
tjene som exempel på de tekniske fremskridt fotograferings- og reproduktionskunst er undergået i de sidste 30 å r .

III. P R O J E K T 0 R .
Mens man let k a n dreje et papaftryk efter det gunstigste lys, er
det samme k u n sjaeldent tilfaeldet med runestene. Her måtte den
aeklre forsker af vente solens gunstigste stilling; men solen er en
besvaorlig forbundsfaelle, hvis m a k k e r s k a b man står sig bedst ved
at frigore sig for; og i elektricitetens tidsålder k a n vi ikke blöt undvsere den, men vi kan skaffe långt bedre belysning ved hjaelp af en
lommelampe eller en projektor.
Ved intet middel opnår man så hensigtsmaessig en belysning som
ved projektor; man k a n anbringe den, hvor man vil, långt fra eller
naerved, i enhver vinkel; streger og figurer, hvis tilstedevaerelse
man end ikke h a r anet, viser s i g u n d e r projektorens s k a r p e stråler
med utrolig tydelighed. 1 Det elektriske lys skaher relief, og ved sine
grelle skyggevirkninger giver det oversigt över fladen: det g o r kort
sagt indskriflen fordelagtig til undersogelse og velegnet til fotografering; thi hvad o jet ser, k a n den fotograf iske plade opfatte — og
mere end det.
1

Jeg skal i denne förbindelse citere et brev til Lis Jacobsen fra den
norske arkaeolog Eivind S. Engelstad om hans resultater ved undersogelser
af nogle helleristninger med projektor, efter at vi havde underrettet ham om
voro metoder; han skriver: "Lyskaslerne var oss till uvurderlig stötte og
til en ypperlig kontroll av arbeidet. Vi undersökte feltene först efter
do gamle metoder ved dagslys og kontrollerte det hele efterpå med lyskastere.
Det viste sig at vi bare den förste aften på denne mate konstaterte ikke
mindre end elleve nye figurer, hvis tilstedevaerelse vi overhodet ikke hadde
anet og idetheletatt ikke hadde kunnet finne uton lyskastorne.
Metoden blev demonstrert for alle kollegene ved Universitetets Oldsakssamling, som alle uttalte sin store begeistring og var enige om at denne
metode innevarslct en hel ny undersökelso av saratlige vare helleristninger.
idet det må formodes at det kan finnes en rekke nye figurer på dem alle".
Jvnf. Universitetets Oldsaksaml. Årbok. IV. Oslo 1932. p. 39.
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Inden arbejdet begynder, må man sorge for, at stenen er gjort
ordentlig ren. 1 E r dette sket og hver hugget streg synlig, kan
undersogelsen og fotograferingen begynde. Denne sidste er og bliver den viktigste faktor i hele arbejdet, idet man herigennein bliver
i stånd til at gore andre delagtige i resultatet af sine undersogelser.
Fotografiets fordele frem for tegningen er der föran gjort rede
for, men skönt den fotografiske gengivelse så at sige på alle punkter ikke blöt erstatter tegningen, men långt övergår den, traeffes
ätter og ätter op til de sidste dage epigrafiske tegninger (og de ikke
meget bedre k a l k e r i n g e r ) . Över for disse er laeseren prisgivet, han
ved ikke hvad der muligvis står på stenen og hvad forskerens "oje"
h a r set. Fotografiet derimod gor både laeseren i stånd til at kontrollere rigtighoden af forskerens tydning og afgiver et brugeligt
g r u n d l a g for selvstaendige tolkningsforslag. Ofte kan det endda give
et bedre laesegrundlag end stenen selv, idet det i kraft af sin formindskelse skaber overskuelighed: hvor iagttageren af stenen ser
små mineralbjerge og -gruber — et månelandskab, i hvilket h a n
k u n med besvaer skimter de huggede dale — kan et fotografi, der
er taget i den r e t t e belysning, skabe en k l a r og laeselig indskrift;
det bliver da ikke blöt en kilde til udbredelse af en eller anden laesning, men en n y hjaelp for forskeren. Dette forhold, der spiller en
stor rolle ved epigrafiske undersogelser, er simpelt hen uskatterligt
ved ornamentale studier; enhver ornamentalist i marken vil have
1

1 almindelighed kan man överlade rengöringen til de lokale beboere,
men enhver forsker kan komme ud for det tilfselde, at han ingen hjeelp
kan tå; man må derfor have grejerne med selv. Uden effektive midler kan
rengöringen af en sten vsere en grumme vanskelig sag, og kan man kun
skaffe ssebe og skureborste, vil man i talrige tilfaslde stå hjselpelos över for
stene, der i Isengere tid har vseret udsat for alskens vejr og vind. — De
nodvendige rensomaterialer er först og fremmest et par stålborster, dernsest
en langskaftet (almindelig) skureborste, et kvantum sfserk klorkalk samt en
(have)sprojte. Der oxisterer ikke den lavart, der modstår deres angreb;
klorkalken udrores i vand til en tynd vaelling, påsmores stenen og bliver
siddende 1—3 timer; når den så skrubbes af med skureborsten eller blöt
sprojtes af, vil der kun sidde noget opblodt mos og lav tilbage, der let läder
sig fjerne med stålborsten. Klorkalk övergår långt saltsyre i effektivitet
og er ikke som denne skadelig for stenene. — Heldigvis er så drastiske
midler kun nodvendige ved stene, der er bevoxet med sserlig gammel og
genstridig lav; i almindelighed behöver man kun en spänd Icoldt vand og
sin stålborste.
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folt manglen på overskuelighed, n å r han stod över for en större
flade med huggede ornamenter, specielt hvis der blandt disse fandtes
indviklede b å n d s l y n g n i n g e r ; hvor vigtig oversigten og anskueligheden er, bekrseftes af det faktum, at ikke en eneste af de forhåndenvaerende tegninger af ornamcntik på de danske runestene er fejlfri. 1
Det er blevet fremfort som en anke mod det epigrafiske fotograti,
at det undertiden k a n vaere vanskeligt på dette at skelne mellem
naturlige s k o r e r og huggede linjer; det skal ikke skjules, at dette
kan vaere tilfaeldet, isaer n å r det drejer sig om meget grovkornede
sten, men i så tilfselde k a n man vaere viss på, at v a n s k e l i g h e d e n i k k e e r s k a b t af f o t o g r a f i e t , m e n l i g g e r i sten e n s e l v ; dog, fjerner man skorerne og forvitringerne, bliver billedet ikke aerligt, man k a n da ligeså gerne nöjes med at aftegne indskriften med et flygtigt omrids af stenen. — I virkeligheden er imidlertid som ovenfor naevnt det omvendte meget hyppigerc tilfaeldet:
naturlige ujaevnheder og fordybninger, der forvirrer undersogeren
på stedet, viser sig på et fotografi i al deres uregelmeessighed över
for de regelmaessigt huggede linjer, således at k u n den u k y n d i g e
vil blive vildledt af deres tilstcdevaerelse; dette turde vaere det epigrafiske fotografis eneste svaghed: at d e r h o r e r o v e l s e t i l
a t b e d ö m m e v i s s e f o t o g r a f i e r , medens tegningen er förståelig også for den ukyndige, tilrettelagt som den er af forskeren.
Og denne "mangel" kan let afhjadpes ved, at man ved siden af et uoptrukket fotografi af stenen, således som den foreligger fra n a t u r e n s
og risterens hand, giver et billede af den, hvor tegnene er optrukket
på stenen med farve; er indskriften endelig så medtaget, at et detailbillede i större målestok er nodvendigt, k a n man give fotografi af
aftryk. 2 Optrukne fotografier (ved siden af de u o p t r u k n e ) er naesten
altid onskelige, hvor overfladen (som ved de fleste danske runestene)
ikke er tilglattet; saerlig nodvendig er optraekning til hjaelp ved laesningen af stene af meget grovkornet granit (se figg. 171—173, pl. X
fig., og figg. 174—175, pl. X I I I fig.). Stene med glatte overfläder er
1
Et slående exempel afgiver tegningorne af udsmykningcn af den store
Jellingsten, jfr. Magnus Petersens tegninger i DRM. I. med forf.s fotografier i L i s J a c o b s e n , "Jellingemonumentet" (Scandia IV. 1931).
2
Erfaring viser, at et detail-fotografi af et aftryk ofte bliver mere vellykket end et detail-fotografi af selve stenen.
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derimod taknemmelige objekter for fotografering; her er optraekning överflödig (jfr fig. 168 og fig. 176, pl. VII og XV).
Invendingen mod fotograferingens overlegenhed över tegningen
med hensyn til pålidelighed må visst her med siges at vaere gendrevet. Og den indvending, som for den aeldre epigrafiker havde endnu
större vaegt: at fotografen var for afhaengig af solens luner, og a t
et ikke ringe antal stene på grund af deres anbringelse ikke kunde
få den rette belysning, er nu ganske foreeldet. Forholdet er nemlig
det, at når en sten blöt står således, at man kan få anbragt sit kamera i passende afstand fra den, vil man vaere i stånd til at fotografere den — inde i hus, ude under traeer, på ode mark o. s. v. Man vil
desuden kunne fotografere den på ethvert tidspunkt af dognet, ja,
om solens stråler falder vinkelret på indskriften, så man på stedct
ikke kan skimte ét eneste tegn, alligevel vil den möderne fotograf
kunne skaffe sig et billede af indskriften så tydeligt, at det mindste
punkt står skarpt og klart; han må blöt kende den rette metode.
Vi har ovenfor set, hvilke undervaerker projektoren kunde udrette
ved undersogelsen, det samme gaelder selvfolgelig dens brug ved fotograferingen; alligevel knytter der sig så mange ulemper til projektoren som lyskilde til fotografering, at den reduceres til at blive
et mere underordnet hjaelpemiddel til udendors optagelser. Hovedmassen af ornament- og indskriftstene (for Danmarks og visst også
for Norges og Sveriges vedkommende) er jo anbragt fjernt fra elektriske ledninger, hvortil kommer, at man ikke kan arbejde med projektor i dagslys; endelig er exponeringen ved projektorlys meget
långvarig (ved stene med ru overflade kan den belobe sig til henved
en time), og medregner man hertil den tid, der medgår til at traekko
ledninger, hvis stenen har pläds långt fra en kontakt, ses det, at
hurtighed ikke er noget fremtreedende treek ved projektormetoden.
I saerlige tilfaelde vil denne dog ikke blöt give fortraeffelige billoder, men vil i det hele vaere den fordelagtigste. Figg. 166 og 167, pl.
V—VT, giver et amukt vidnesbyrd om projektorens overlegenhed
över sollyset. Stenen har pläds ved en kirke i hjornet mellem to
mure. I gunstigste tilfaelde danner solens stråler en vinkel med indskriftfladen på ca. 20°, i denne lysvinkel er fig. 166 taget; lyset
kommer, som det ses, skrat fra öven, fra hojre slde. På grund af
stenens pläds i hjornet er det ikke muligt at få projektoren anbragt
på det absolut gunstigste sted; under optagelsen af fig. 167 lå lam-
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pen på jorden til venstre for stenen, så långt ud til siden som muligt. Resultatet er dog blevet upåklageligt, hvad indskriften a n g å r ;
selv det lille ornament (til hojre på stenen), hvis form ikke tidligere
er opfattet rigtigt, står med overbevisende tydelighed; intet sted levnes der mulighed for misforståelse. 1
IV. M A G N I U M S B O M B E .
Langvarigheden ved projektor-optagelsen bevirkede, at man måtte
se sig om efter et hurtigere middel. Dette h a r vi i magniumsbomben,
den nemmeste og samtidig bedste lyskilde til epigrafisk fotografering, der for ojeblikket existerer — dog ikke anvendt på den almindelig gaengse made.
Undersoger man de fordele, magnium byder frem for dagslys- og
projektoroptagelser, vil man hurtig blive k l a r över, at de ikke er få.
F o r det förste opnås fuldstaendig uafhaengighed af tid og sted. Det
er en misforståelse at tro, at magnium kun kan benyttes ved nattetid. J e g betragter det som den vigtigste iagttagelse, jeg h a r gjort
under mine runologiske studier i marken, at en magniumsoptagelse
1

Fig. 167 viser imidlertid også ulemperne ved projektorbelysningen: da
topjK>n skråner bagud (se fig. 166), kan strålerne ikke nå herop, og dette
parti kommer dorfor til at ligge i fuldstaendig raorke; på grund af stenens
atilling mellem de to mure er det umuligt at rette projektoren mod topstykket
uden samtidig at skado den ovrige optagelse. Selve fotograferingen varcde
20 minutter; men der gik ca. 3 kvarter med at trajkke ledninger til den
nsermeste til dette arbejde hojst ubekvemt anbragte kontakt.
Med hensyn til en projektoroptagelse af en större eller mindre stenindskrift kan oplyses folgende: lad os sastte, at stenens exponeringstid (med
en 500 Watt psere, blsender 36 og pladehastighed ca. 500) er 20 min. Man
exponerer så 15 min. med projoktoren anbragt på det sted, hvor lysets holhedsvirkning er bedst, for ex. mod lampon på gulvet, således at stenfladen
får skrat sidelys; når de 15 min. er gået, lador man projektoren lyse vinkelret
på den tidigere stråleretning, således at der kommer skygge i de linjer, der
var mindre tydelige i den förste belysning. Her exponerer man i de resterende 5 min., og hele indskriften vil trsede tydeligt frem på fotografiet. Hvia
nu stenens ene side eller toppen (som på fig. 167) på grund af stenens form
ikke har modtaget lys nok til at vise alle stenens konturer på pläden, Hytter
man blöt projektoren över på den modsatte side af stenen, Isegger den på
gulvet eller holder den i luften og belyser de morke steder i 2—3 min., idet
man påser, at strålerne ikke kommer ind på selve indskriftfladen. Efter
denne sidste exponering er fotograferingen til ende, og man kan förlade
stenen i tryg förvissning om et udmserket resultat, idet man jo hele tiden har
kunnet folge processens gäng.
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af en indskrift- eller ornamentsten g i v e r d e t b e d s t e r e s u l t a t ved h o j l y s dag.
Magniurnsflammen er sollyset så långt overlegen i intensitet og
evne til at påvirke den lysfolsomme hinde på negativet, at man ved
hjaelp af en magniumsbombe vil vaere i stånd til at fremskaffe et
upåklageligt billede af en indskrift, selv om solens stråler falder direkte (vinkelret) på indskriftfladen, blöt man anbringer bomben således, at den i afbraendingsojeblikket belyser fladen med skarpt sidelys (i en vinkel på 10—15°) skrat fra neden eller fra öven, og
passer nöje på, at objektivet bliver åbnet og lukket, i samme sekund
bomben springer. Der må altså vaere to til en sådan optagelse. Fig.
168, pl. VIT, viser dette experiment udfort i praxis; man tor sikkert
kalde det overraskende godt; hver streg, hvert korn i stenen er tydeligt; man er ikke i tvivel om, hvad der er afskalninger, og hvad der
er hugget. Dette er kun ét exempel blnndt mange.
Hermed er ikke sagt, at man altid bor fotografere indskriften i
direkte sollys, da dette som naevnt kraever en pinlig nojagtig korrespondancc mellem objektivets åbning og lukning og bombens affyring; venter man derimod, til der kommer en lille sky for solen, har
man långt större spillerum, det har da intet at sige, om man åbner
et sekund for tidligt og lukker et sekund for sent for apparatet. Det
er hermed vist, at man e r fuldkommen herre över tidspunktet for
fotograferingen, at man lige så lidt behöver at afvente solens komme
eller bestemte stilling som morkets frembrud.
Stenens anbringelse er nu heller ikke mere nogen hindring for
den fotografiske optagelse, blöt der er pläds til apparatet, — om stenen står i skygge af traeer (det vaerste for et sollysbillede) eller af
bygninger, om den står uden- eller indendors, er uden betydning;
man behöver ikke meterlange elektriske ledninger, ikke et udvalg
af elektriske paerer, ikke tunge batterier: man er situationens herre.
Enhver vil indse, hvilken uhyre betydning dette har; thi hvor
mange indskrift- eller ornamentstene, helleristninger, "offerstene"
etc. står således, at de er lige til at fotografere enten ved sollys eller
elektrisk lys? Hvordan vilde man have fotograferet indskrifterne i
pyramiderne, om ikke med magnium? og kan man få et bedre billede af et jaettestue-interieur end ved magnium?
Hvad magnium sparer af tid, besvaer og udgifter i sammenligning
med dagslys, er overordentligt. Når man betsenker, hvor mange ste-
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ne man i mangel af kunstigt lys måtte lade flytte eller dreje, eller
hvor mange regn- og gråvejrsdage man måtte vente for alt få en
passende belysning, vil det forstås, at arbejdet naesten vilde blive
uoverkommeligt, også på g r u n d af de dermed forbundne udgifter.
— og ofte vilde man endda på denne made slet ikke k u n n e n å brugbare resultater. 1 Man måtte da slå sig til ro med dårlige billeder,
og i mangfoldige tilfaelde måtte man lade sig nöje med optrukne fotografier af stene, der på g r u n d af storrelse eller andre forhold ikke
lod sig bringe i gunstig belysning — men hermed var objektiviteten
sat över styr. Resultatet vilde blive et vaerk som 2. bind af den store
svenske runeudgave, Östergötlands runinskrifter ved E. Bråte, en
blanding af tegninger og optrukne fotografier.
V. . E L D R E

FOTOGRAFIMETODER.

Inden for runologien er det Brates fortjeneste, at h a n indså fotografiets fordele fremfor tegningen — og benyttede sig af det. Men
h a n s k r a v til et runologisk fotografi var få. Til trods for at h a n s
vaerk e r udgivet så sent som i 1911, viser det det epigrafiske fotografi i dets b a r n d o m ; hovedmassen af afbildningerne må n u naermest betegnes som dårlige amatörfotografier, og man kan ikke lade
vaere at u n d r e sig över den ringe omhu, der er lagt for dagen ved
fotograferingen. Det ser ikke ud til, at Bråte nogensinde h a r ladet
en sten flytte for at opnå bedre belysning, ja, h a n synes endog sjaeldent at have oppebiet solens gunstigste stilling for fotografering;
man trseffer stene, hvor halvdelen af indskriftfladen ligger i skygge,
halvdelen belyst af solen, og meget ofte viser stenen sig som en
sort flade uden dybde og uden al s t e n k a r a k t e r ; ligeledes giver vaerket flere exempler på u s k a r p e og "rystede" optagelser, og på enkelte
stene k a n man ikke laese r u n e r n e på grund af belysningen — t r o d s
optraekningon. Til denne brugte Bråte s n a r t hvid, s n a r t sort farve.
1

Det skal i denne förbindelse meddelos, at jeg den förste sommers runerejser (1927), da jeg endnu ikke havde erfaret projektorens eller magniumsbombens anvendelighed, på ca. 90 dage kun nåede at få fotograferet ca. 30
runestene (alle disse stene er, på et par enkelte undtagelser na?r, senere
blevet orafotograferet enten ved magnium eller projektor). Til sammenligning
kan meddeles, at jeg sommeren 1931 under ret ugunstige vejrforhold på kun
17 dage fotograferede alle de bornholmske runestene (40) plus den vanskelig
fotograferbare Akirkeby dobefont — alle optagelser ved magnium.
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uden at der tilsyneladende har vaeret nogetsomhelst princip for anvendelsen; på samme sten kan den ene side vaere trukket op med
sort, den anden med hvidt! Det aestetiske har, såvidt man kan skonne, heller ikke spillet nogen rolle; man finder i ÖG hyppigt stene,
hvor enten toppen eller en del af den ene side er skåret bort, hvad
cnten dette nu skyldes pladsforhold i bogen eller en skaev indstilling af fotografiapparatet.
Til illustration af dette begynderstadium i runologisk fotografering hidsaettes fra det svenske runevaerk to stene, fig. 169 og fig.
170. Om fig. 169 (pl. VIII) hedder det i texten, at den består af grå
granit, men da stenen er fotografere! i hojst ugunstig belysning,
tegner den sig som et sort ubestemmeligt materiale; stenkarakter
liar den ialfald ikke. Ved fig. 170 (pl. IX) er der, som flere steder
i vaerket, begået brud på en af de elcmenteere regler i fotograferingskunsten; man vil se, at solen belyser stenens venstre side bagfra, mens indskriftfladen selv ligger i morke.
Skent flere runologiske arbejder med fotografiske illustrationer
har set lyset i Sverige siden Brates tid, sporer man ingen större
fremgang i fotografteknikken, og sidebelysningens betydning synes
ikke at vaere gået op for de runologiske fotografer. Det er en kendsgerning, at Sveriges beromteste runesten, Rök-stenen, kun foreligger
i optrukket foto — i det officielle runevaerk fremtraeder den sort
med hvidt optrukne runer, skönt stenen består af hvid-grå sandsten
— og dog vilde det vaere den elementaeroste opgave at tage et uoptrukket foto af dens markerede og dybt indhugne runer, så hvert
tegn stod ligeså tydeligt som på runevaerkets foto, hvor runerne
griner grelle og hvide på den sorte baggrund.
Men trods alle skaemmende begynder-mangler — og hvor kunde
det vaere anderledes — kan man ikke noksom påskonne Bråte, fordi
han uden hensyn til Wimmers höjt priste danske runevaerk. i hvilket fotografien skarpt fordommes, alligevel havde mod til at indfore den objektive billedgengivelse.

VI. FÖRENING AF MAGNIUM OG DAGSLYS.
Mens projektorlyset er hårdere end sollyset, virker magniumsflammen hårdere end projektorstrålerne: hårdhed i lys og skygge
er en fordel ved epigrafiske optagelser fremfor flove, kontrastlose
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negativer. Men for rnegen hårdhed udvisker noget af stenens karakter og virker også uskont, derfor er blanding af magnium og dagslys
det ideelle forhold at arbejde med; man skaffer sig herved negativer
med tilpas skygge i de huggede linjer, alt imens stenens overflade
står blodt og smukt, og konturerne vil altid vaere klart synlige.
Vi har ovenfor skildret projektorlysets ensidige karakter, der
gjorde det vanskeligt at få hele stenens omrids tydeligt frem, iseer
hvis den side af stenen, der vendte bort fra projektoren, skrånede
bagud. Det samme kan vaere tilfaeldet med en natlig optagelse med
magnium, omend i mindre grad; thi mens projektorstrålerne er
"stive", har magniumsflammen ifolge sin natur en större spredningsevne, den er i stånd til så at sige at omfavne stenen. — Figg.
172 og 173 (pl. XI—XII) illustrerer forskellen mellem projektoroptagelse og magniumsoptagelse. Man vil bemaerke, hvor ujaevnt
projektorlyset er fordelt; det "liv", dette lys giver fotografiet, er uden
vaerdi: indskriften kan ikke laeses! Magniumsoptagelsen derimod
har gjort indskriften på den meget grovkornede sten långt tydeligere
end den er i virkeligheden, selv om et optrukket foto er onskeligt til
stötte for laeseren (se fig. 171, pl. X). (Det er stenens storrelse og
grovkornede karakter, der er skyld i, at en projektoroptagolse er
dömt til at mislykkes.) Dog er der graenser for, i hvor hoj grad
magniumslys kan gå om hjorner. Også her kan en natlig optagelse
give et billede, hvor den ene sides kontur falder sammen i morke
med baggrunden; dette kan man imidlertid rade bod på ved at brående et stykke magniumsbånd af på den morke side, idet man passer
på, at strålerne fra bandet ikke rammer indskriftsiden; men alle
den slags vanskeligheder undgås ved fotografering om dagen, og
resultatet bliver smukkere.
For at illustrere, hvor meget man kan opnå ved en kombineret
dagslys-magniumsoptagelse hidsaettes fig. 174 (pl. XIII, jfr fig. 175,
pl. XIV), et fotografi af den store sten i det bekendte Strö-monument
i Skåne. Som man ser, er indskriften hugget på to sider, der stöder
til hinanden i en stump vinkel, hvor slangebåndot lober fra den ene
side över i den anden. Det vil altså vaere udelukket at få et helhedsbillede af indskriften ved sollys-fotografering, da solen ikke samtidig
kan belyse begge fläder således, at runerne får det rette sidelys;
man måtte derfor ved sollys-fotografering nodvendigvis tage hver side for sig, og for hver optagelse oppebie det ojeblik, da solen stod

336

ERIK

UOLTKE

gunstigst. Denne overmåde sendraegtige fremgangsmåde vilde endda
givo et lidet tiltredsstillende resultat, da en vacsentlig ejendommelighed
ved monumentet — stenens ornamentale udnyttelse — i så tilfaelde
ikke bliver anskueliggjort. Et projektorbillede vilde frembyde de
störste vanskeligheder, dels på g r u n d af stenens storrelse, dels fordi
den h a r pläds på en åben mark fjernt fra al elektricitet. Ved magniumsbomben kan problemet löses. Apparatet anbringes ud for
hjornet mellem de to indskriftflader, begge fläder ses på matskiven;
efter fornoden nedblaending etc. afbreender man en bombe til hojre
for stenens hojre indskriftflade, så denne side (og k u n denne) bliver
belyst af bomben; i samme ojeblik bomben affyres, åbner man apparatet og lukker strax igen. Nu flyttes magniumslampen över til venstre for stenens venstre side, idet fotografiapparatet stadig bliver
stående med samme indstilling og med samme plade i; så braender
man en bombe af, der belyser venstre side (og kun d e n n e ) , idet man
ätter lukker op og i for apparatet; resultatet er fig. 174. Hele finessen består altså i, at man fotograferer to gange på den samme
plade, men for at dette skal k u n n e give et godt resultat, er det selvfolgelig vigtigl at passé på, at man får magniumslampen a n b r a g t
således, at den bombe, der skal give den ene side det rette lys, ikke n å r
över på den anden side. Fotografiet er taget en sommerdag i lyst
gråvejr kl. 15. P å g r u n d af dagslyset er hele stenen synlig i alle
konturer, hvad der naeppe vilde vaere blevet tilfaeldet ved fotografering om natten, og r u n e r n e står alle så tydeligt, at indskriften på
det u o p t r u k n e foto med lethed kan laeses af den ovede fotografilaeser. Til stötte for laesningen gengives som fig. 175 samme sten
med optrukne runer.
Til en magniumsoptagclse horer foruden fotografiapparatet og magniumspulvoret en magniumslampe, og til kombineret magnium-daglysoptagclser
må man, som nsevnt, vaere to mand, idet den ene skal betjene apparatet, den
anden lampen. Efter at man har indstillet sit apparat, blaender man ned til
o. blsender 22 og stiller lukkeren på märket D (B), så man selv er herre
över exponeringsfiden, lampen anbringer man på det sted, hvorfra man
skonner, at den vil kaste det gunstigste lys över indskriften. Dette sted finder
man ved at anbringe sig (dvs. sine ojne) ved siden af stenen i 1—2 meters
afstand. så man lige kan skimte alle tegnene i indskriften, hvilket som regel
vil sige, at en linje trukket fra ojet til stenens fjerneste kant vil danne en
vinkel på 10—15° med indskriftsiden; i de 9 ä 10 tilfaelde vil det vaere fordelagtigst at anbringe lampen på jorden, således at indskriften får lyset
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skrat fra ncden; herved opnår man også at udssette sin hjselper for mindst
risiko, idet en större bombe kan "slå ned". Hjselperen må aldrig forsomme
at clsekkc sig med en skserm. Kr apparat og lampe bragt i stilling, gselder
del om at hindre magniumslyset i at gå i linsen; i stille vejr kan man ved
hjselp af et par pindc dsekke apparatet med et sort klaede; men dette er
vanskeligt i blassevejr; del mest effektive er at ssette en skserm mellem
lampen og linsen, og hertil kan man passende anvende den kuffert, man har
sinc grejer i. Når skserraen er opstillet, er alt paret til optagelsen, og hjaelperen kan fylde magniumspulveret på lampen, der i forvejen er spaendt. Hvis
pafyldningen sker hurtigt, vil man ondog i lettere regnvejr vsere i stånd til
at fyre en bombe af; i det hele taget må pulveret aldrig ligge tor Isenge i>å
lampen inden affyringen, da det meget hurtigt traekker fugtighed, så det
ikke kan explodere. — Pulveret er påfyldt, hjselperen, der ligger på knte
på jorden så långt fra lampen som muligt, er dsekket af sin skserm. Fotografen tseller nu 1—2-—3, på 3 trykker hver på sin udloser, og i samme
ojeblik bomben er exploderet, lukkes der for apparatet. Resultatet kan kun
blive godt, hvis apparatet er rigtigt indstillet, og lampen og sksermen rigtigl
anbragt. Magniumslyset har nemlig — som projektorlyset — den gode egenskap, at dcts lysstyrkc er konstant, det krsever samme bhcndeåbning, og exponeringen passer sig selv. Her er ikke som ved dagslysoptagelser solen,
luften og omgivelserne at tage honsyn til, som trods justofoter og indviklede
tabeller kan spille snlv professionolle fotografer puds. Der horer i virkeligheden kun elementaere fotografiske kundskaber til at fotografere med
magnium, og da man vol tor gå ud fra, at de tleste arkseologer og epigrafikero (musceumstolk) er amatorfotografer, er dette forhold vserd at tage i
betragtning.
Man vil förstå, at der egentlig kun er én ulempe ved en kornbineret
dagslys-magniumsoptagelse, nemlig at man ikke for fotograferingen
kan forvisse sig om, hvorvidt lampen nu også er anbragt på det
gunstigst mulige sted; men her vil man meget hurtigt opnå ovelse
i at vurdere dels stenens s t r u k t u r , dels indskriftens anbringelse,
så man k u n sjaeldent griber fejl. Stene med glat overflade (jfr. figg168 og 176) er det naesten timuligt at tage en mislykket plade af:
problemerne viser sig ved ujaevne, kantede og grovkornede overfläder; her kan kun erfaring hjaelpe, men magnium er let at operere
med; og s å s n a r t lusmorket naermer sig, kan man allid benytte sin
lommelampe til at bestemme magniumslampcns pläds.
Et virkelig godl magniumsbillede af en indskriflsten vil, som
for omtalt, ofte yde et bedre Isesegrundlag end selve stenen: man
fer jo nemlig stenen en så gunstig belysning, som den aldrig vil
ne få under normale forhold, således som for ex. fig. 174 viser,
to tilstodende sider på samme fotografi begge h a r gnnstigt l y s ;
22 — Fornvännen

1938.
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ved ornamentale studier kan et veltaget fotografi af et (udslidt)
ornament vaere forskeren til uvurderlig nytte. Her ser objektivet
tit mere end det menneskelige oje.
VII. OPTRiEKNING.
Ved meget udslidte og medtagnc stene vil et "uoptrukket' helhedsfotografi ikke vaere i stånd til alenc at yde et positivt laesegrundlag;
drejer det sig kun om el enkelt sted i en indskrift, og stedet er af betydning, kan man tage et aftryk og fotografere dette; men hvor det gaelder hele stenen, er det praktisk at give et 'optrukkot' billcde ved siden
af det uoptrukne. For runestenenes vedkommendc vil det naesten altid
vaere til stor lettelse for laeseren at have både et uoptrukket og et optrukket fotografi til studium, idet stenoverfladerne sjaeldent er tilglattode og kun rent undtagelsesvis helt glatte; den kommende udgave af
de danske runemindesmaerker vil derfor forudon de uoptrukne billeder
bringe optrukne, når indskriften på det uoptrukne foto ikke står
ganske skarp i hver detaille. Et sådant oplrukket fotografi tjener
laeseren til stötte og orientering i det uoptrukne foto, og ved at
saminenligne de to gengivelser er han stadig i stånd til at kontrollere udgiveren. For denne selv er oplraekningen af meget stor
betydning; thi först igennem optraekning bliver han rigtig förtrolig
med hele indskriften og hvert enkelt tegn. Det er også naturligt, at
epigrafikeren kommer i långt intimere kontakt med den gamle rister,
når hans pensel folger de samme furer, som denne mojsommelig
har hugget med sin mejsel. Men hermed er også "det subjektive
fotograf i V fordel f remfor tegningen slået fast: penselen, der folger
mejselens spor, vil automatisk give et pålideligcre billede end selv
den bedste blyantstegning.
T valget af optraekningsmateriale bor man tage hensyn til stenens
eller rettere tegnenes farve. I almindelighed vil indskriftens huggede
linjer fremtraede med skygge og derfor synes sorte, men man traeffer
også stene, der i virkeligheden er hvide eller grå, men som dog i
(idens lob er blevet ganske morkegrå eller sorte på overfladen.
inedens skriften har bevaret stenens opiindelige farve (fig. 176) ; i
förste tilfaelde bor man derfor bruge en farve (sort eller rod). der
tegner sig sort på et fotografi, i sidste tilfaelde en farve der tegncr
sig hvidt; af aesleliske grunde bor der aldrig anvendes en skinnende
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hvid farve, da den virker onaturligt og forvraengende på fotografiet
af stenen, som let kommer til at ligne en sort dybdelos flade. Hvis
man blöt blunder en smule sort i det hvide, får man en lys g r å farve,
der ikke står tilbage for den helt hvide i tydlighed, men virker långt
smukkere og naturligere.
Efter forsog med forskellige farvestoffer har jeg i konrog (kimrök) oprort i vand fundet det mest formålstjenlige optraekningsmidilel. 1 ) — — —
Som princip for optraekningen kan man anvende enten tudelighedsprincippet eller pälidelighedsprincippet. Det förste g å r ud på, at
traekke alle tegn lige kraftigt op, hvad enten do er tydelige i sig
selv eller medtagne af forvitring; herved soger man at gengive indskriften, således som den oprindelig h a r set ud, eller som man förmoder, den h a r set u d ; den anden metode gengiver indskriften, som
den i ojeblikket viser sig for forskerens oje i den bedste belysning:
de tydelige togn er optrukket klart og kraftigt, de udflisede, svagere
fremtraedende hiiggefurer får et lettere penselstrog; herved skabes
en nojagtig pendant til det uoptrukne fotografi, til hvilket det opt r u k n e foto kommer til at virke som en retoucheret gengivelse. —
Ved nojelse overvejelse k a n der ikke vaere tvivl om, at den förste
af de her naevnte metoder, der er den nu almindolig herskende, bor
vige for den sidste som alene videnskabelig forsvarlig.
Tydelighedsmetoden, der forsogor at gengive stenens oprindelige
(ofte meget hypotetiske) udseende, giver et billede af stenen,
der vil virke forvirrende ved siden af det u o p t r u k n e fotografi, og
losrevet fra dette er dens videnskalxdigo vaerd rnere end tvivlsom.
(Det er vildlodende, at et fotografi viser et tydeligt optrukket p a n s i .
n å r man i texten nedenundcr får at vide. at der ligeså godt kunde stå
1
Konrog er let at transportere (udrort eller i pulverforra), let at udrore,
let at fjcrne. Det påsmores bcdst med en temmelig stiv pensel (svineborster
eller ilderhår); til et godt epigrafikerbestik horer 3—4 forskellige penselstorrelser.
Hvad fotograferingen og belysningen af den optrukne sten angår, er det
mest forraålstjenligt i k k e at anvende så skarpt sidelys som ved det uopIrukne fotografi, da man derved får et uroligere og mere kontrastrigt
billede. Med en lysvinkel fra 20—45° vil de optrukne linjer ses bedst. Benytter man kunstigt lys, må man selvfolgelig ikke sende strålerne direkte
(90°) ind på stenen, da billedet så vil tabe al dybde og stenkarakter; i dagslys
vil et gråvejrsbillede give det smukkeste resultat.
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pinsa.) Det er også unodvendigt at anvende den brede pensel överalt,
thi i ethvert epigrafisk vaerk vil indskriften jo enten blive gengivet
med normaltyper eller blive omskrevet til latinske bogstaver i tilknytning til billedot; her får laeseren al den tydelighed, han kan
onske; at bruge et fotografi til det er spild af arbejde og forringelse
af vaerdi.
Pålidelighedsmetoden derimod kraever ingen förklaring; den laler
for sig selv med al onskelig tydlighed og — utydelighed, og don viser,
hvor laeseren skal vaere på sin post. Hertil kommer, at man også
på en sten, der er optrukket efter pålidelighedsprincippet, vil vaere
i stånd til a t gengive bogstaver, af hvilkc der ikke or levnet spor;
blöt må man gore dette, så laeseren aldrig er i tvivl om, at han
står över for en rekonstruktion; dette opnås ved at punktere de
pågaeldende tegn. I visse tilfaelde kan det jo have stor betydning
at angive forsvundne tegn, og det kan sikrere gorcs på selve stenen
end på et fotografi. Med hensyn til udviskede ornamentale fremstillinger er det unodvendigt at fremhaeve den overordentlige betydning. suppleringen kan have, men det er nodvendigt at understrege
vigtigheden af, at laeseren altid kan se, hvad der er risterens, og
hvad optegnerens; og det kan ikke noksom betones, at selve stenen
er det eneste rette grundlag til at foretage den slags experimenter
på. fordi papirot altfor let kan före ind på forkerte baner; det viser
erfaringen.
Når man i fotografiet har fået et så udmaerkel middcl til gengivelse, skulde man ikke synes, at der var nogen grund til at holde
fast ved tegningen med alle dens besvaerligheder og unojagtigheder.
At denne alligevel beständig dukker frem, ja, på nogle områder
endnu dominerer, turde have sin grund i at fotografiets nemhed
endnu ikke er gået op for de forskellige vidonskabsrnaend; det skal
derfor tilslut gentages, at det ikke blöt er n e m t at tage et fotografi
i vor tidsålder, hvor fotografiapparatet så at sige er hvermands eje,
men det er også nemt at tage et g o d t fotografi.
Kunde disse linjer bidrage til at yde en og anden hjselp ved epigrafisk fotografering og spare andre forskere for en del af de ikke
få forsog, besvaerligheder og dumheder, som forfalteren selv har
måttet igennem, så har de opfyldt deres hensigt.

TECIIX.

II I L F S M I T T E L

IM

Dl EN ST E

DER

E P I G R A P II I E

341

ZUSAMMENFASSUNG.
E R I K M O L T K E . Kopenhagen: Technische Hilfsmittel und Methoden
im Dienste der Epigraphie mit sonderer Riicksicht auf Runeninschriften.
Verf. besprioht kritisch die epigraphische Zeichnung und zeigt, dass sie
stets ungenau ausfallen muss, und dass sie erfahrungsgemäss stets die
Schritt normalisiert. Die Zeichnung darf daher in epigraphischen Werken
nur als Xebenbehelf verwendet werden. Ihr gegeniiber wird die ( pigraphische
Photographie gestellt, teils die (objektive) unnachgezogene, teils die (subjektive) naehgezogene (die Inschrift mit Farbe auf dem Stein selbst nachgezogen). Das wissenschattlich korrekte epigraphische Werk wird stets
die Photographie der unnachgezogenen und — wo es notwendig ist — auch
der nachgi zogenen Inschrift als Sttitze fiir die Lesung geben. Die verschiedenen Methoden der l T ntersuchung und des Photographierens werden
erörtert. Das wichtigste Mittel zur Fntersuchung lädierter Partien ist der
Abdruck. Malrizen]>appc ist zurzeit das beste Abdruekraaterial, indem es
unter allén WitterungsverMltnissen verwendet werden känn und zugleich
sehr haltbar ist.
Die Untersuchung ciner Inschrift öder eines Ornaments muss stets in
Seitenbeleuchiung vor sich gehen: diese verschafft man sich mit Hilfe
einer Taschenlampe öder eines Projektiotisapparats; letzterer ist gleichzeitig gut zum Photographieren zu verwenden.
Die ideale Photographiermethode fiir epigraphische Zwecke ist indessen
eine Kombination ron Magnesium- und Tageslicht. Während das Magnesiumlicht seit länge schon fiir nåchtliche Aufnahmen in Gebrauch ist, zeigt
nun Verf., dass man bei hellera Tage einer Inschrift die notwendige Seitenbeleuthtung erteilen känn, indem die Magnesiumflamme lichtstärker als das
Sonnenlicht ist. Hierdurch känn man sich unabhängig von Zeit und Ort
machen. Die Methodo fiir eine Tages-Magnesiumlichtauinahme wird beschrieben und Beispiele fiir die iiberraschenden Resultate gegeben (z. B.
die AWnahme einer Inschrift auf zwei zusaramenstosaendrn Seiten eines
Steins, wo heide Seiten SeitenbeleuclUung erhållen huben). Es werden ferner
die aussorordentlichen Vorteile gegeniiber Aufnahmen mit Tageslicht und
mittelst Projektionsapparats erörtert, sowohl was die Qualität der Bilder
als was die Ersparnis an Zeit und Geld betriftt.
Zum Schluss wird die naehgezogene Photographie behandelt. Es wird
unterschieden zwischen Deutlichkeitsnaehziehen, wobei alle Zeichen —
auch lädierte — gleich deutlich nachgezogen werden, mithin der Versuch
gemacht wird, die Inschrift zu rekonstruieren, wie sie aus der Hand des
Ritzers hervorgegangen aussah, und Znverlässigkeitsnachziehen, das darauf
ausgeht, die Inschrift so wiederzugeben, wie sie gegemviirtig in der giinstigsten Beleuchtung erscheint. Die lotztere Methode wird fiir die. wissenschaftlich richtige erklärt.
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Pl. I.

Fig. 158. M a r e v a d - s t e n e n , Bornholm.
Magnus Petersens tegning i Wimmers runevscrk.

Pl. II.

Fig. 159. M a r e v a d - s t e n e n . Bornholm. VisOptrukket fotografi. Runcrne optrukket med konrog på stenen.
X aulakR x let x relsa x stein x bana x eftiR x sasur x fobursin
X bonta x kuban > kub : hialbi x siol x hans x auk x sata x mihel x

Pl. III.

Fig. 160. M o r s h o l t - e g e n , Jylland. »/»•
Uoptrukket foto efter papaftryk.
asa : fnuba :

Fig. 161. H f f i s t r u p - k i r k e k l o k k e , Jylland. VsUoptrukket foto efter papaftryk.
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Fig. 162. Hffistrup-kirkeklokke, Jylland. V».
Optrukket foto efter papaftryk (runerne optr. på fotografiet).
plena : tominus : tikum beniiedlktau : in : mul[ier :] - -

Pl. IV.
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Fig. 166. G r e n s t e n - s t e n e n , Jylland. VisUoptrukket sollys-foto.

Pl. VI.
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Fig. 167. G r e n s t e n - s t e n e n , Jylland. VisUoptrukket projektor-foto.
: tuki : smibr : risb
: stin: bisi: aiftiR : : uitla : sun : askis : bianaR
: Minan : kub ! hiab : baRa : salu :

Pl. VII.

Fig. 168. S i m r i s - s t e n e n I, Skåne. Vi».
Komblneret dagslys-magnlunufoto (uoptrukket), Solsträleme talder
direkte på Indskrlftfladen.
biarngaiR x Ht. raisa . stain . bina . eftiR . rafn . brobur .
sin . su(i)n kun(ulf)s . a suibiubu

Pl. VIII.
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Fig. 16!). A l l o n ö - s t e n e n , Sverige.
Bråte, Östergötlands, runinskrifter.
burtsin uk . sunuibrR : baiR : raistu : stin : bina : f - - - - (r)l,
brubur sin

Pl. IX.

F i g . 170. V i b y - s t e n e n ,

Sverige.

Bråte, Östergötland! runinskrifter.
Sollys-foto. Solen står b a g stenen (til venstre).
. sigbiurg . resbi .st

iR . k u n a r . b u t a

sin :

Pl. X.

Fig. 171. S k å r b y - s t e n e n I, Skåne. VisOptrukket magniumstoto.
X kaulfR x auk x autiR X baR x sautu x stain x bansi x aftiR x tuma
x brubur x sia x II iaati x ku II bis x snab II m n x

Pl. XI.

Fig. 172. S k å r b y - s t e n e n I, Skåne. VisUoptrukket projektor-foto.

Pl. X I I .

Fig. 173. S k å r b y - s t e n e n I, Skåne. VisUoptrukket niagniunis-foto.

Pl. XIII.

Fig. 174. S t r ö - s t e n e n I, Skåne. VwKombineret dagslys-magnlums-foto (uoptrukket); dobbeltfotogratcring
på samme ])lade.

Pl. XIV.

Fig. 175. S t r ö - s t e n e n I, Skåne. VioOptrukket dagslys-foto (gråvejr).
fabiR : Ut: hukua : runaR : b i s i : uftiR : asur : brubur : sin : Is : nur ;
uarb : tubr : i : uikiku :

Pl. XV.

Fig. 176. Ny L a r s k e r - s t e n e n II, Bornholm. Vist 'optrukket niagniuius-foto.
sasur . Ht. resa . sten . eftiR . aluarb . fabur . sin . t r u k n a b i . han . uti . m e b
. ala . skibara . e t k i . kristr . hab siolu has sten . besi . stai j eftlr

