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Inledning 
I denna rapport redogörs för undersökningar som rör svårlästa och dolda 
runinskrifter och som gjorts under 2012–2014 inom projektet Laborativa 
runanalyser, ett projekt vid Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning. 

Syftet med projektet Laborativa runanalyser är att utforska de möjligheter 
som finns vid Kulturvårdslaboratoriet i Visby för att analysera runinskrifter. 
Vi undersöker vilka olika dokumentations- och analysmetoder som är lämpliga 
till vilka typer av material och objektstyper, samt vilka möjligheter och 
begränsningar de olika metoderna har. Vår förhoppning är att kunna utöka 
möjligheterna till läsning och tolkning under svåra bevarandeomständigheter. 
En fråga är också i vilken grad metoderna kan appliceras på svårtillgängliga 
platser ute i fält. I projektet ingår även pigmentanalyser av runstenar med 
bevarade färgspår, men dessa behandlas i en separat rapport. 

I rapporten behandlas ett urval av svårlästa runinskrifter från Gotland som 
har dokumenterats med Reflectance Transformation Imaging (RTI), för att 
se om det är en dokumentationsmetod som kan vara till hjälp för att  

• avgöra om en linje är ristad eller naturlig 
• bekräfta eller avfärda osäkra läsningar av enskilda runor 
• undersöka om det finns ytterligare runor där tidigare inga har upptäckts 
• se ristningen färgneutral, d.v.s. utan färgnyanser p.g.a. skiftningar i 

stenen, lavar, imålning eller skuggning samt ojämna belysnings-
förhållanden. 

Denna rapport innehåller ett mycket stort antal bilder. En del av inskrifterna 
har illustrerats ord för ord, i tillägg till bilder av enstaka problematiska runor. 
Det kan ändå inte helt ersätta den uppfattning om ytan man får genom att 
använda den rörliga ljuskällan i RTI-programmet, eftersom bistavar och 
huvudstavar vinklade åt olika håll framträder olika väl i olika belysning. 
Idealet är att läsaren laddar ner det kostnadsfria programmet RTIViewer och 
på egen hand granskar RTI-filerna. Här har vi dock valt att visa resultaten på 
det traditionella sättet, med bilder i en skriftlig rapport. Ansvarig för RTI-
mätningarna är Magnus Mårtensson, som utfört dem med varierande 
assistans av bl.a. Helen Simonsson, Stefan Lindgren, Magnus Källström, 
Laila Kitzler Åhfeldt samt Rettig-stipendiater vid Riksantikvarieämbetet. 
Ansvarig för granskning och tolkning av RTI-dokumentationen är Laila 
Kitzler Åhfeldt, som också sammanställt denna rapport. Fältrunologiska 
undersökningar med släpljus har gjorts av Magnus Källström, förutom en av 
gravhällarna i Fole (ev. L1723), som undersöktes av Laila Kitzler Åhfeldt. 

Till de dolda runinskrifterna hör hopvikta runbleck med runinskrift på 
insidan från Värmland och Västergötland. Dessa har undersökts med digital 
röntgen. Runolog Helmer Gustavson lånade in runblecken och de röntgades 
av Magnus Mårtensson.  
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RTI (Reflectance Transformation 
Imaging) 
Reflectance Transformation Imaging (RTI) är en fotografisk metod som ger 
möjlighet att studera ett föremål i en dator genom att lägga ljuset från olika 
vinklar och i släpljus. RTI underlättar tydandet av ytor, t.ex. med 
inskriptioner eller skador. Mätningen utförs med hjälp av digitalkamera och 
mobila blixtar. Bilderna sammanförs och konverteras i programmet 
RTIBuilder. Information om hur varje pixel reflekterar ljus lagras i RTI-
filen. I programmet RTIViewer kan man därefter åter belysa föremålet med 
en rörlig virtuell ljuskälla. Man kan även arbeta med olika filtreringar som 
gör bilden färgneutral och förstärker 3D-effekten så att ristningar framträder 
tydligare (Figur 150). 

Metoden uppfanns av Tom Malzbender, Dan Gelb och Hans Wolters vid 
Hewlett-Packards Lab och presenterades vid en konferens 2001.1 RTIBuilder 
utvecklades först vid Universidade do Minho in Braga, Portugal, medan 
RTIViewer utvecklades av Visual Computing Lab of the Istituto di Scienza e 
Tecnologie dell’Informazione “A. Fædo”, en del av Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Nationella forskningsrådet i Italien). Utvecklingen av 
programvaran har finansierats av Cultural Heritage Imaging (CHI) och är fri 
att använda och modifiera.2 

Under våren 2011 arrangerade Judith Bannerman en workshop om RTI vid 
Riksantikvarieämbetet tillsammans med Dr George Bevan och hans forskar-
grupp från Queens University i Kanada. Under workshopen dokumenterades 
ett flertal runstenar i Fornsalen på Gotlands Museum, med mycket intressanta 
resultat. Den dokumentationsmetod som då introducerades har visat sig vara 
är ett viktigt nytillskott som vi vill använda oss mer av. Arbetet med att 
utveckla användningen av RTI vid Riksantikvarieämbetet har förts vidare av 
Magnus Mårtensson, som också tagit fram en praktisk handbok på svenska.3  

Vårt urval omfattar hela eller delar av 11 runinskrifter på runstenar, ett 
gravmonument, medeltida gravhällar, bildstenar och kyrkväggar (Tabell 1), 
samtliga på Gotland.  

Utöver de runinskrifter som redovisas här har RTI-dokumentation gjorts av 
ytterligare några bildstenar i Gotlands museum och i dess magasin, men då 
en första undersökning inte har visat på någon runinskrift har de inte 
behandlats i denna rapport. RTI-mätning gjordes bland annat med kort varsel 
av en bildsten från Lärbro kyrka (Nf1953 JP175 C10978) eftersom det skulle 
monteras hyllsystem framför några av bildstenarna. 

                                                      
1 Malzbender et.al. 2001. 
2 Hofmann & Fischnaller 2014. 
3 Metoder för vård och dokumentation av kulturvärden: RTI-Fotografering – En 
handbok 2014. 
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På G 264 från Martebo har RTI-dokumentation gjorts av en del av inskriften, 
närmare bestämt andra halvan av inskriftsrad B, i utbildningssyfte under den 
ovan nämnda workshopen 2012. Eftersom endast en mindre del av runorna 
dokumenterades och dessa inte bereder några större läsningssvårigheter 
behandlas den inte vidare här. 

RTI har även gjorts av några runfragment från Spånga, men syftet där var 
inte läsning av eventuella runor, utan att få en ytdokumentation inför de ovan 
nämnda pigmentanalyserna.  

Inom run- och bildstensforskningen har RTI-mätningar rapporterats även 
från andra håll. Det har testats på runinskrifter på varierande föremål, bl.a. 
på en fibula från Aschheim i Tyskland4 samt för nytolkningar av gotländska 
bildstenar5.   

G 207 Stenkumla Runsten Stenkumla kyrka 

G 208 Stenkumla Runsten Stenkumla kyrka 

G 280 Pilgårds Runsten Boge (nu Gotl. Museum) 

G 113 Ardre Tidigkristet gravmonument Ardre (nu Gotl. Museum) 

G 250 Fole Gravhäll Fole kyrka 

Fole (L1723?) Gravhäll Fole kyrka 

G 109 Alskog Ollajvs Bildsten Gålrum gravfält 

G ATA351-3693-2013 Bildsten Stenkyrka (nu Gotl. Museum) 

G 104 Aa Lye Putsinskrift Lye kyrka 

G 104 b Lye Putsinskrift Lye kyrka 

G 376 Gerum Putsinskrift Gerum kyrka 
Tabell 1. Runinskrifter undersökta med RTI. 

 
Figur 1. Helen Simsonsson och Magnus Mårtensson förevisar RTI-utrustning för 
Rettigstipendiater. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt.  
                                                      
4 Hofmann & Fischnaller 2014. 
5 Oehrl 2016; Oehrl i tryck. 
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Runstenar 
G 208 Stenkumla 
Inskrifterna på de två runstenarna G 207 och G 208 i Stenkumla kyrka 
målades i 1941 av icke-runolog Mårten Stenberger, dessvärre innan runologisk 
undersökning.6 1963 ställdes en orgel för runstenarna, som starkt försvårade 
granskningen. Från runologiskt håll har det befarats att det kan finnas 
felaktigheter i målningen, varför Elisabeth Svärdström i Gotlands runinskrifter 
väljer att följa läsningen av Söderberg som gjordes 1891, före uppmålningen. 
Syftet med att göra en RTI-dokumentation är att få en färgneutral 
återgivning som kan tillåta en ny förutsättningslös runologisk undersökning. 

 
Figur 2. G 208 med imålning av Stenberger. Foto: SRI. 

Inskrift: 

 
Figur 3. G 208, läsning och numrering av runorna enligt Elisabeth Svärdström i SRI. 

                                                      
6 GR 2, s. 200. 
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Nedan har iakttagelser antecknats, som gjorts i RTI-bilder, särskilt där 
Stenbergers imålning avviker från Söderbergs läsning. Runorna följer 
samma numrering som i Gotlands runinskrifter (Figur 3). En generell 
iakttagelse är att Stenberger i några fall har avstått från att måla bistavar som 
finns med i Söderbergs läsning. Söderberg har i sin teckning markerat 
tydliga ändpunkter på ett flertal av bistavarna. De är dock inte lika distinkta 
som på exempelvis Sjonhemsstenarna (G 134–135). 

1 b: svaga ristningsspår, men Laila Kitzler Åhfeldt kan inte avgöra om det 
varit ett b (Figur 4). Söderbergs kommentar är ”1 b kan icke upptäckas. Om 
ett streck, som förekommer 5,5, cm framför 2 u är en staf [=huvudstav] af b 
eller ornament [är] nu omöjligt att afgöra”.7 3 t: spår av bistavarna kan 
skönjas i RTI-bilden (Figur 5, Figur 6). Söderberg upptäckte endast svaga 
spår av huvudstavens mitt och möjligen spår av prickarna8, men RTI-bilden 
bekräftar Hilfelings läsning. 5 u: bistaven är tydligt urskiljbar i RTI. 
Söderberg kunde endast upptäcka toppen av huvudstaven och ”fotpunkten av 
kännestrecket”.9 Stenberger har endast målat i de övre delarna av huvudstav 
och bistav (Figur 7, Figur 8). 6 n: möjligen kan resterna av en bistav skönjas 
i fördjupningen, men det är tveksamt. Ev. syns bistavens ändpunkt på runans 
vänstra sida (till höger i bilden då runan är upp och ner) (Figur 9). 

Runorna 7 t – 17 i är tydliga (Figur 10, Figur 11). 

På 18 f saknas en av bistavarna i Stenbergers imålning (Figur 11). Början på 
den övre bistaven kan skönjas svagt i RTI-bilden med filtret Specular 
Enhancement (Figur 12), men en mer intressant och tydlig bild får man med 
filtret Diffuse Gain (Figur 13). Den omålade övre bistaven framträder som 
en rad punkter. 20 a: ensidig bistav i Stenbergers imålning. Andra a-runor i 
inskriften är dubbelsidiga, men det går inte att upptäcka vänstra delen av 
bistaven i RTI (Figur 14). Även med filtrering med Diffuse gain är det oklart 
om det finns någon bistav på vänstra sidan (Figur 15). Runorna 21 u och 22 
k bereder inga svårigheter. 23 k: ingen bistav i Stenbergers imålning (Figur 
16). I RTI-bilderna ser man dock bistavens början och slut och anar dess 
rundade form (Figur 16, Figur 17). Runorna 23 k–28 r som i GR 2 återges 
med kunua[r] har av Magnus Källström vid egen granskning 2013 lästs 
kunua-r, vilket förändrar namnet från Gunnvarr till Gunn(h)vatr.10 Tyvärr 
saknas partiet med de sista fyra runorna ua-r i RTI-mätningen på grund av 
att det inte blev någon överlappning mellan den övre och nedre delen av 
stenen. 

Efter 27 a följer ett skadat parti. Rester av runor anas (Figur 18), men kan 
inte identifieras. Även rester av ramlinjen (rundjurets kropp) syns samt i 
slutet av skadan runa 30 t (Figur 19). Runorna 30–31 tu är ganska tydliga 
(Figur 20). 

                                                      
7 GR 2, s. 211. 
8 GR 2, s. 211f. 
9 GR 2, s. 212. 
10 Källström 2014a, s. 65. 
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Mycket intressant är att till höger om det skadade partiet finns ristningslinjer 
som tycks bilda en baslinje parallell med tvärbandet och eventuellt en 
människogestalt (Figur 21, Figur 22). Till dessa skall vi återkomma längre 
fram. 

Runföljderna 30–37 tu : stain : þ. (Figur 23) och 47–50 n : kuþ : (Figur 24) 
är tydliga. 

51 h: Runan är skadad mitt på, men bistavarnas ändpunkter kan ändå anas 
(Figur 25, Figur 26). 52 i, övre och undre delarna av huvudstaven är synliga 
(Figur 26). 61 h, målad av Stenberger som en n-runa men bör vara en h-
runa, där endast ändpunkten finns kvar av den ena bistaven. Av RTI-bilden 
framgår att den bistav som sluttar nedåt till vänster är svagare än den andra, 
kanske har den glömts av ristaren (Figur 29). Skarven mellan övre och nedre 
mätningen går rakt genom runföljden hans, vid runa 62 a. 

Runföljden auk : kus : muþiR är oproblematisk, runorna är tydliga (Figur 
31, Figur 32). 

I runföljden 76–82 betr : þen : är bistavarna otydliga i 76 b, men spår finns 
i RTI-bilden (Figur 33, Figur 34). Stenberger har enbart målat huvudstaven. 
Det ser ut att finnas streck parallella med huvudstaven, dock inte särskilt 
rundade (Figur 33, Figur 34). Framför 83 u har Stenberger fyllt i en ristad 
linje som ser ut som en huvudstav, denna kommenteras inte av Svärdström. 
”I den nötta ornamentiken mellan 82 n och 83 u och ovanför har Säve 
misstänkt runskrift men utan framgång”.11 Även von Friesen har målat 
denna stav.12 Den förefaller välhuggen och lika djup som 83 u och hade 
kanske kunnat vara en korsande ornamentlinje, men visar inga tecken till att 
fortsätta utanför runbandet (Figur 35). 85 R: Högra bistaven tycks saknas, 
kanske har den aldrig huggits utan endast ingått i skissen (Figur 36, Figur 
37). 

86 b: Övre bistaven har inte målats av Stenberger, men har tecknats av 
Söderberg och målats av von Friesen. Den kan anas i RTI-bilden (Figur 36). 

Runorna i tvärbandet 96–100: 
96 r eller u?. Stenberger har som första runa målat en sluttande stav, som 
tyder på att tvärbandets inskrift inleds med en r-runa, eller möjligen u. I 
RTI-bilden syns även huvudstaven (Figur 38). 97 a: Stenberger har målat 
enbart huvudstaven, medan Söderberg läste ett a. RTI visar tydligt att det 
finns en a-bistav (Figur 38). Resterna av ytterligare en huvudstav kan 
skönjas, men runan kan inte identifieras. Läsningen i vänstra delen av 
tvärbandet i RTI-bilderna blir då ra- eller ua-. I tvärbandets mittparti anas 
rester av runor, men de kan inte identifieras. I högra delen av tvärbandet kan 
i RTI-bilden läsas uistain, men s och t är svaga och osäkra och den vänstra 
bistaven på t-runan har gått förlorad (Figur 39, Figur 40). 

Vad avser runornamentiken går voluterna att följa något längre (Figur 41, 
Figur 42) och det framträder något fler linjer i RTI-linjerna, men inte 

                                                      
11 GR 2, s. 211f. 
12 GR 2, s. 214, Fig. 94. 
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tillräckligt för att kunna få en mer komplett helhetsbild, tyvärr ej heller 
någon uppfattning om rundjurets huvud. Här hade det kunnat vara till hjälp 
med en 3D-skanning för att kunna fylla i linjer successivt allteftersom 
ljusvinklarna förändras, en möjlighet som inte finns i det nuvarande RTI-
programmet. 

Mycket intressant är den ovan nämnda upptäckten av en människoliknande 
figurristning som står på en baslinje innanför skadan på runstenens vänstra 
sida (Figur 21, Figur 22). För att om möjligt verifiera iakttagelserna i RTI 
direkt på stenen gjordes ett nytt besök i april 2016 tillsammans med Per 
Widerström från Gotlands Museum (Figur 76). Människofiguren, som först 
upptäcktes i RTI-bilderna, har kunnat verifieras direkt på ristningen (Figur 
43). Den är dock mindre än de vanligen är på bildstenarna, endast ca 5 cm 
hög och 2,5 cm bred. Den vågräta baslinjen som figuren står på är tydlig ca 
10 cm, men kan anas en sträcka av ca 25 cm. Baslinjen är dubbel, det vill 
säga två parallella ristade linjer med ca 5–8 mm mellanrum. Till höger kan 
anas resterna av ännu en figur.  

Ristningar av människofigurer på rad i ett horisontellt bildfält är välbekant 
från bildstenar. På en runsten i Hablingbo (G 59) förekommer både 
senvikingatida runristning och traditionellt bildstensmotiv i form av skepp 
med besättning. Vi upptäckte dock även spår av rutmönster såsom i ett 
bildstenssegel ovanför rundjurets svans (Figur 44), samt även två lodräta 
parallella linjer nere till höger på ristningsytan som uppenbarligen inte hör 
till rundjursornamentiken (Figur 45, Figur 46, Figur 47). Det skulle snarare 
kunna tyda på att runristningen är gjord på en återanvänd bildsten, men det 
kan även röra sig om senare tillägg, kanske medeltida klotter. I kyrkan finns 
till exempel flera skeppsristningar som också har rutade segel. Vid fortsatta 
RTI-granskningar upptäcktes även ristningslinjer, som möjligen utgör ett 
djurhuvud (Figur 50, Figur 51). 

Sammanfattningsvis förefaller det som om Stenberger har varit försiktig vid 
imålningen och fyllt i mindre än vad von Friesen gjorde. I RTI-bilderna kan 
man i flera fall se de bistavar som saknas. I tvärbandet kan med hjälp av RTI 
läsas ra-…uistain eller ua-…uistain. Runföljden till höger i tvärbandet 
kan vara namnet Visten, som förekommer på fem andra runstenar, varav tre i 
Uppland, en i Södermanland och en i Östergötland – dock ingen tidigare 
känd i runinskrift på Gotland.  

En förhoppning inför denna undersökning var att RTI-mätningen skulle ge 
helt färgneutrala bilder, men på grund av den stora färgkontrasten mellan 
stenytan och färgen går det inte att helt eliminera effekten av imålningen. 
RTI-bilderna visar något mer än vad Stenberger målat i, men alla detaljer i 
Söderbergs läsning kan inte helt bekräftas.  
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Figur 4. Runa 1 b. 

 
Figur 5. Runföljden utmu. 
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Figur 6. Runa 3 t med ökad intensitet och kontrast. 

 
Figur 7. Runföljden [t]munt. Här syns bistaven på 5 u. 
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Figur 8. Runa 5 u. 

 
Figur 9. Runa 6 n. 
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Figur 10. Runa 4–11 muntr : auk : 

 
Figur 11. Runa 12–18 butraifR. 

 
Figur 12. Runa 18 f. 
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Figur 13. Runa 18 f, med filtret Diffuse Gain i RTI. 

 
Figur 14. Runa 20 a. 
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Figur 15. Runa 20 a, med filtret Diffuse gain i RTI och ökad kontrast. 

 
Figur 16. Runa 23 k. 
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Figur 17. Runa 22 k och 23 k. Bistaven på 23 k kan anas, särskilt dess början och 
slut. 23 k är bredare än 22 k. 

 
Figur 18. Skadat parti, nedre delen. Pilarna markerar rester av runor. 
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Figur 19. Skadat parti, del av övre ramlinjen syns samt den högra bistaven på runa 
30 t. 

 
Figur 20. Runa 30–31 tu. 
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Figur 21. G 208. Ristningar till höger om skadan, nere t.v. i bilden. 

 
Figur 22. G 208. Ristningar till höger om skada på sten, ifylld i RTI-modell. 
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Figur 23. Runföljden 30–37 tu : stain : þ. Runorna mellan skadan och den avslagna 
toppen. 

 
Figur 24. Runföljden 47–50 n : kuþ :. 
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Figur 25. Runa 51 h. Pilarna markerar bistavarnas ändpunkter. 

 
Figur 26. Runa 51–56 hialbi. 

 
Figur 27. Runa 55–59 bi : sel. 
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Figur 28. Runa 57–59 sel. 

 
Figur 29. Runa 60–61 u : h. 
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Figur 30. Runa 63–65 ns : a. 

 
Figur 31. Runa 65–70 auk : kus. 
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Figur 32. Runa 70–75 muþiR. 

 
Figur 33. Runa 76–82 betr : þen :. 
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Figur 34. Runa 75–77 R : be. 

 
Figur 35. Runa 83–84 ui. 
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Figur 36. Runa 84–87 iR : bi. 

 
Figur 37. Runa 86 b. 
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Figur 38. Runa 96–97 ra- eller ua-. 

 
Figur 39. Tvärbandet, till höger. 
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Figur 40. Tvärbandet, till höger. Runor ifyllda i RTI-foto. 

 
Figur 41. Ornamentik. 
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Figur 42. Ornamentik. 

 
Figur 43. Människofigur på G 208. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 

 
Figur 44. Horisontella linjer i rutmönster. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 
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Figur 45. Lodräta linjer, nere till höger. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 

 
Figur 46. G 208, spår av ristningslinjer. 
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Figur 47. Ristningslinjer ifyllda på RTI-bild. 

 
Figur 48. G 208. Ristningslinjer. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 

 
Figur 49. G 208. Ristningslinjer, äldre eller sekundära? Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 32 
 
 

 

 
Figur 50. Djurhuvudliknande ristning. Den infällda bilden visar platsen på stenen. 

 
Figur 51. Tentativ ifyllning av djurhuvudliknande ristning. 
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G 207 Stenkumla 

 
Figur 52. G 207, imålning av Stenberger. Foto: SRI. 

Inskrift: 

 
Figur 53. G 207, läsning och numrering av runorna enligt Elisabeth Svärdström, 
SRI. 

RTI-analys av G 207 enligt samma förutsättningar som G 208 ovan, med 
jämförelse mellan Söderbergs läsning som den återges i SRI och Mårten 
Stenbergers imålning från 1941. Här upptäcktes inte lika många 
diskrepanser. Det är mer distinkta ändpunkter på bistavarna än på G 208.  

Iakttagelser med hjälp av RTI: 
RTI-dokumentationen av G 207 är något oskarp och det är svårare att få 
topografisk uppfattning av runorna än på G 208, kanske på grund av att G 
207 dokumenterades med en enda inmätning medan G 208 delades upp i två 
halvor.  
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Stenberger inleder med en k-runa som inte finns med i Söderbergs läsning, 
här kallad runa 0 k (Figur 54, Figur 55). RTI-bilden visar en fördjupning 
som mycket väl kan tas för en bistav. Linjen kan dock ha en fortsättning till 
vänster om huvudstaven och vara en del av en ojämnhet i stenen. Huvud-
staven kan vara en korsande ornamentlinje. Det är på grund av oskärpan 
svårt att se hur distinkta linjerna är. 

Runorna 1–26, ingen avvikelse från imålningen kan iakttas. Runföljden 
butmuntr : auk : buraifR : auk kunu[a] återges här med RTI-bilder ord för 
ord (Figur 56–Figur 60). Runorna 27–51 är försvunna på grund av att ett 
stort stycke av stenen saknas. Runorna 52–87 auk : sunarla : sat : miþ : 
skinum : auk : han : entaþis : at återges åter ord för ord (Figur 61–Figur 
66). 

88–91 ulfs illustreras som runföljden är målad (Figur 67) och med färgen 
neutraliserad i RTI (Figur 68). Fortsättningen hala i 88–96 ulfshala återges 
i Figur 69. I h-runan har endast ändpunkterna målats, men i RTI-bilden kan 
man även se bistavarna och även bistaven på runa 93 a (Figur 70).  

96 þ är av Stenberger målad som en l-runa (Figur 71). RTI-bilden tycks dock 
bekräfta att det är en þ-runa (Figur 72, Figur 73).  

I ornamentiken kan fler linjer urskiljas än vad som framgår av imålningen 
och fotot i SRI, men tyvärr inte rundjurets huvud (Figur 74, Figur 75). 

 
Figur 54. k-runa målad av Stenberger. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 
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Figur 55. Runa 0 k? 

 
Figur 56. Runa 1–8 butmuntr. 
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Figur 57. Runa 9–11 auk. 

 
Figur 58. Runa 12–19 butraifR. 

 
Figur 59. Runa 20–22 auk. 
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Figur 60. Runa 23–27 kunu[a]. 

 
Figur 61. Runa 52–61 auk sunarla. 

 
Figur 62. Runa 62–67 sat miþ. 
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Figur 63. Runa 68–73 skinum. 

 
Figur 64. Runa 74–79 auk : han. 
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Figur 65. Runa 80–86 entaþis. 

 
Figur 66. Runa 87–88 at. 
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Figur 67. Foto av runa 88–91 ulfs. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 

 
Figur 68. Runa 88–91 ulfs, RTI-bild. 
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Figur 69. Runa 92–95 hala. 

 
Figur 70. Runa 92–93 ha. Observera bistavarna mellan ändpunkterna på h-runan, 
väl synliga i RTI-bilden. 
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Figur 71. Foto av 96 þ målad som en l-runa. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 

 
Figur 72. RTI-bild av runa 96–97 þa. 

 
Figur 73. Runa 96–97 þa, ifyllda på RTI-bild. 
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Figur 74. Ornamentik. 

 
Figur 75. Ornamentik ifylld i RTI-bilden. 
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Figur 76. G 208 och G 207 i Stenkumla kyrka vid besöket med Per Widerström 12 
april 2016. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt. 

G 280 Pilgårds 

 
Figur 77. G 280 Pilgårds. Foto: Bengt A Lundberg. Kulturmiljöbild. 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-8f2e1f3b6a0e7c2d274d551d8a0e181d0e6f5685?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000300013450&offset=2
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Figur 78. G 280. Inskriften med numrering av runorna enligt Helmer Gustavson i 
GR 3, supplerad efter äldre läsningar. 

Inskriften på Pilgårdsstenen är delvis otydlig och svårläst. Den återges av 
Helmer Gustavson i manuset till GR 3, supplerad efter äldre läsningar, 
främst av Söderberg, Pipping och Krause. Vid granskningen av RTI-bilderna 
nedan följs Gustavsons läsning och numrering som ovan (Figur 78). 
Normalisering till nationellt fornspråk återges här enligt Samnordisk 
runtextdatabas (SRD): 

Biartfann staddu þis[o](?) stæin Hægbiorn [ok] brøðr [hans] Roðvisl, 
Øystæinn, <-muar>, es hafa stæin[a] stadda aft Rafn suðr fyriR 
Ru[f]stæini. Kvamu vitt i Æifur. Vifill bauð ... 

Iakttagelser i RTI: 
Rad I (Figur 79, Figur 80, Figur 81): Runorna 1–3 bia är otydliga. Det är 
svårt att få fram runa 1 b i biarfaa. Bistavarna i 5 f störs av gropar. 6 a och 
7 a är tydliga (Figur 79). 

Rad II: Första runan i rad II, runa 22, med tveksamhet tolkad som h-runa i 
GR 3. Svårt att avgöra även med RTI, endast en bistav kan urskiljas (Figur 
82–Figur 84). Runorna 30–34 bruþr är tydliga (Figur 85). 

Rad III (Figur 86–Figur 89): Runa 52 a, läses med tvekan som a i GR 3. 
Tveksamt även i RTI (Figur 89). 

Rad IV (Figur 90–Figur 94): På rad IV kan man möjligen ana spår av en 
huvudstav före 54 i (Figur 90). Runföljden 54–58 is af[a] är mycket svag 
(Figur 91). 56 a och 57 f kan dock bekräftas, även bistaven i 58 [a]. Efter 58 
a syns övre delen av en huvudstav som inte är med i läsningen i GR 3. Efter 
RTI kan läsas afa- (Figur 92). 

Rad V (Figur 95–Figur 97): Mycket svårläst, vilket RTI-bilderna illustrerar 
(Figur 95, Figur 96). Det går inte att få fram någon tillfredställande bild av 
96 [m] eller 97 u (Figur 97). 
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Rad VI: Gustavsons läsning av inskriften kan följas av bilderna, ingen 
avvikande iakttagelse (Figur 98, Figur 99). 

Rad VII: I rad VII finns flera osäkerheter, vilket också framgår av 
formuleringar som ”kan vara avsiktligt ristade” och ”om strecket är 
avsiktligt…” i GR 3. Det sista ordet på rad VII, runorna 112–116, har lästs 
[ba]uþ [um], där [um] är en bindruna med u-bistaven på vänster sida och m-
bistaven ”ett litet vågrätt streck strax under huvudstavens topp” enligt GR 3. 
Så kan det möjligen vara, men det är svårt att få en klar bild av bindrunan 
med båda bistavarna samtidigt (Figur 100). Runorna har av von Friesen 
(1924) lästs [k]arþi, vilket också förefaller vara en rimlig möjlighet eftersom 
såväl runa 112 b som 116 °um är osäkra. Att 114 u inte skulle kunna läsas 
som en r-runa verkar inte alls självklart (Figur 100). Detta illustrerar att det 
med hjälp av RTI-bilderna är enkelt att följa med i kommentarerna till 
läsningen i GR och se svårigheterna. RTI-bilden tycks bekräfta att det finns 
två bistavar på runa 112 och att det således rör sig om en b-runa, som i 
Gustavsons läsning. 

Sammanfattningsvis kvarstår de svårigheter som författarna till GR 3 mötte 
vid släpljusundersökning av Pilgårdsstenen. Det går inte med ledning av 
RTI-mätningen vare sig bekräfta eller ändra läsningen av någon runa utom 
möjligen för 112 b. Stenen har dock inte undersökts innan, utan här har 
endast RTI-bilderna granskats och jämförts med läsningen i GR 3. Bättre 
resultat skulle möjligen kunna uppnås i växelverkan mellan direkt 
granskning av stenen och RTI-mätningen. 

 
Figur 79. Rad I, runa 1–7 biarfaa, Specular Enhancement. 



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 47 
 
 

 

 
Figur 80. Rad I, runa 8–12 statu, Diffuse Gain. 

 
Figur 81. Rad I, runa 13–20 sis- stain, Diffuse Gain. 
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Figur 82. Rad II, runa 22–29 hakbiarn. 

 
Figur 83. Rad II, runa 22 h. 



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 49 
 
 

 

 
Figur 84. Rad II, runa 22 h. 

 
Figur 85. Rad II, runa 30–34 bruþr. 
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Figur 86. Rad III, runa 35–41 ruþuisl. 

 
Figur 87. Rad III, runa 42–48 austain. 
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Figur 88. Rad III, runa 49–53 -muar. 

 
Figur 89. Rad III, runa 49–53 -muar. 
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Figur 90. Rad IV, spår av huvudstav för 54 i. 

 
Figur 91. Rad IV, runa 54–58 is af[a]. 

 
Figur 92. Rad IV, runa 56–58 af[a]. 
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Figur 93. Rad IV, runa 59–69 st[ain]n stata. 

 
Figur 94. Rad IV, runa 70–76 aft raf[a]. 

 
Figur 95. Rad V, runa 77–83 suþ fur[i]. 
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Figur 96. Rad V, runa 84–92 ru-s[t]aini. 

 
Figur 97. Rad V, runa 93–97 kua[m]u. 

 
Figur 98. Rad VI, runa 98–106 uiti aifur. 

 
Figur 99. Rad VI, runa 107–111 uifil. 
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Figur 100. Rad VII, runa 112–116 [ba]uþ [um]. 

 
Figur 101. Rad VII, runa 112–116 [ba]uþ [um]. 

 

  



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 56 
 
 

 

Gravmonument 
G 113 Ardre 
G 113 har inskrift och ornamentik på båda sidorna. Endast sida A har 
dokumenterats med RTI. Såväl inskriften som ornamentiken är djup och 
tydlig och bereder inga läsningssvårigheter. Det RTI kan tillföra här är 
släpljusbilder av detaljer. Här visas endast en översiktsbild och ett par 
exempel på detaljbilder, av bildmotiv respektive runor.  

 
Figur 102. G 113. Inskrift och numrering efter SRI. 

Översättning efter SRI: 
Ottar och Gairvat och Aivat de satte stenen efter Liknat, sin fader. Radjalv 
och Gairniaut de gjorde god minnesvård efter en rask man. Likraiv ristade 
runorna. 

 
Figur 103. G 113 Ardre. Foto: Bengt A Lundberg, Kulturmiljöbild. 

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-5b296a5a393070306c7b2a5c1778136c67527628?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000300013416&offset=1
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Figur 104. G 113 Ardre, RTI. 

 
Figur 105. G 113 Ardre, RTI. 



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 58 
 
 

 

 
Figur 106. G 113 Ardre, runföljden liknat. 
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Gravhällar 
Under en dag i november 2013 RTI-dokumenterades två medeltida 
gravhällar vid Fole kyrka med mycket svårlästa runinskrifter, G 250 samt en 
häll som inte tidigare dokumenterats runologiskt – möjligen identisk med en 
häll omnämnd av Liljegren (L 1723). Mätningarna utfördes av Magnus 
Mårtensson med assistens av Riksantikvarieämbetets Rettigstipendiater 
(Figur 107, Figur 108). 

 
Figur 107. Medeltida gravhällar vid Fole kyrka. Gravhällen L1723 (?) längst till 
vänster. Därnäst G 250, förberedelse för RTI-mätning pågår. Foto: Laila Kitzler 
Åhfeldt. 

 
Figur 108. Gravhällar vid Fole kyrka vid återbesöket den 12 april 2016. Foto: Laila 
Kitzler Åhfeldt. 
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G 250 Fole kyrka 

 
Figur 109. G 250. Till vänster teckning av C. G. Hilfeling 1801, till höger foto av 
Thorgunn Snædal 2003. Efter GR 3. 

 
Figur 110. Läsning av Thorgunn Snædal, efter GR 3. 

Denna medeltida gravhäll lästes av Thorgunn Snædal 2003. Snædal uppger 
att samtliga runor i läsningen är osäkra och att inskriften redan omkring 
1800 var så gott som utplånad. På en äldre teckning av Hilfeling 1801 har 
fler runor återgivits. Vi vill undersöka om vi med hjälp av RTI kan upptäcka 
mer i denna mycket svårlästa inskrift.  

Läsning efter RTI och återbesök: 
s…þ…t…in…biarn:…-n uar : kar… k…h…þ…s…f : kuþi : …l…s… 

Inskriften börjar uppe till höger på stenen (Figur 111). Bilderna nedan följer 
inskriftens ordning och runorna längs stenens överkant upp och ner. Ofta är 
det svårt att se både huvudstav och bistavar tydligt i samma bild. Särskilt 
svåra att urskilja är r- och b-runornas bistavar. Läsningen i RTI-bilderna 
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skiljer sig en aning från läsningen i GR 3, men Laila Kitzler Åhfeldt 
reserverar sig för att författarna till GR 3 är mer erfarna som fältrunologer än 
hon. Eftersom det är svårt att följa inskriften på denna sten visas även 
orienteringsrutan från RTI-fönstret. 

Stenens övre kant: Ca 1 dm in från höger eventuellt en s-runa (Figur 112). 
Svaga rester av ett antal runor, ca 5 st., sedan övre delen av tre skadade runor 
men där övre delen av bistaven är tydlig (Figur 113). En þ- eller u-runa, man 
ser tydligt en böjd bistav men den nedre delen saknas (Figur 114). En 
tidigare ej dokumenterad t-runa framträder ca 1/3 in på stenen från vänster, 
vid skadan, undre delen av huvudstaven har fallit bort (Figur 115, Figur 
116). t-runan kunde verifieras okulärt vid ett nytt besök den 13 april 2016. 

Runföljden biarn (Figur 118, Figur 119). Runa 7 n i Snædals läsning tycks 
ha en högt ansatt bistav efter vad som kan ses i RTI-bilden. Ett annat streck 
korsar huvudstaven i andra riktningen som gör att man skulle kunna läsa en 
a-runa, kanske en felvänd n-runa. 

Vänstra långsidan, uppifrån och ner: Ovanför järnbeslaget en oidentifierad 
runa, runa 8 -. Runa 9 n döljs delvis av järnbeslaget, men bistaven på n-
runan är tydlig (Figur 121). Runorna 9–12 n uar är alla ganska tydliga i RTI 
(Figur 122). 13–15 kar: På 15 r är det svårt att se övre delen av bistaven i 
RTI (Figur 123). I det nötta partiet efter kar går det inte att avgöra hur 
många runor det funnits. Möjligen går det i det nötta partiet att ana en þ- 
eller k-runa, (Figur 124), samt en h- eller n-runa, men det är högst osäkert 
(Figur 125). 16 þ är dokumenterbar (Figur 124). Mellan 16 þ och 17 s finns 
plats för en eller två runor, 17 s är tydlig (Figur 128). Mellan 17 s och 18 f 
kan nog bara en runa ha rymts. 18–22 f : kuþi :, 18 f mycket svagt, 20 u 
oklart om det är ett u (Figur 129). Det avslutande ordskillnadstecknet har 
inte antecknats i GR 3. Därefter kan inga spår av runor skönjas.  

Längs den högra långsidan syns inga spår av runor i RTI.  

För att jämföra iakttagelserna i RTI-dokumentationen med verkligheten 
gjordes ett nytt besök den 12 april 2016. Försök gjordes att göra en läsning, 
men det var full sol och mycket svårt att se. Någon trovärdig läsning kan inte 
återges från det tillfället. Inskriften längs överkanten kunde inte nås 
ordentligt. Den i RTI-bilden upptäckta t-runan i inskriftens början vid 
stenens övre kant kunde dock verifieras. Efter kuþi : tycks en l-runa och en 
bakvänd s-runa kunna ses okulärt, med ett antal okända runor emellan. 
Dessa har dock inte kunnat återfinnas i RTI-modellen. 

Vid växelvis granskning med hjälp av RTI och direkt undersökning av 
runhällen framträder det att RTI trots allt har gett ett ganska bra resultat efter 
de givna förutsättningarna. Det må vara svårt att se i RTI-modellen men det 
är ännu svårare in situ. Först har RTI-granskningen och den traditionella 
runologiska undersökningen gjorts helt oberoende av varandra, av olika 
personer. Sedan har ett nytt besök gjorts för att verifiera en del av 
iakttagelserna i RTI direkt på stenen.  

Sammanfattningsvis finns delar av huvudstavar och svaga rester kvar efter 
ett flertal runor. Utöver dem som redan dokumenterats av Snædal har 
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ytterligare fem runor kunnat identifieras med hjälp av RTI-bilderna. Den 
tydligaste är en t-runa i gravhällens övre kant (Figur 131). Runhällen har 
dokumenterats med RTI i två halvor, d.v.s. en övre och en nedre del av 
gravhällen, med fokus på mitten av vardera halvan. Tyvärr har det resulterat 
i ett område med dålig skärpa i överlappningen mellan övre och nedre delen 
av stenen (Figur 127). Bättre hade varit att ha fokus på inskriften, och att ha 
delat upp den i fler delar med större överlappningar. Till mätningen hade vi 
även nya medhjälpare (ambitiösa men oerfarna i RTI), som samtidigt 
instruerades. Det finns en hantverkskomponent i att hantera mätningar och 
instrument som inte ska negligeras, man blir bättre med övning och 
erfarenhet. 

 
Figur 111. G 250. Övre högra hörnet, inskriftens början. 

 
Figur 112. G 250 runa 0 s. 
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Figur 113. Övre kanten, rester av runor. 

 
Figur 114. Övre kanten, u eller þ. 

 
Figur 115. t-runa (till vänster, upp och ner). 
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Figur 116. t-runa (till höger i bilden, upp och ner). 

 
Figur 117. Runa 1–4 in...bi (upp och ner, från höger till vänster). Delar av 
huvudstavar till höger i bilden, oidentifierade runor. 

 
Figur 118. Runa 3–7 biarn:. 
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Figur 119. Runa 3–7 biarn. 

 
Figur 120. Runa 8–10 –nu. 
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Figur 121. G 250 runa 9 n (delvis dold av järnbeslaget). 

 
Figur 122. Runa 9–12 n uar. 
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Figur 123. Runa 13–15 kar. 

 
Figur 124. þ eller k. 

 
Figur 125. h-runa? 
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Figur 126. þ-runa uppe t.v. Motsvarar möjligen runa 16 þ i Snaedals läsning i GR. 

 
Figur 127. Dålig skärpa i överlappningen mellan övre och nedre delen av stenen. 

 
Figur 128. Runa 17 s. 
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Figur 129. Runa 17–22 s f kuþi :. 

L 1723 (?) Fole kyrka 
En ganska "nyupptäckt" och svårt nött medeltida gravhäll (Figur 107), 
möjligen identisk med L 1723, aldrig tidigare runologiskt dokumenterad. I 
GR 3 omnämns att Hilfeling tar upp en sten, L1723, på vilken inskriften är 
helt utplånad.13 Det kan möjligen vara den här dokumenterade gravhällen. 
En runinskrift löper längs hällens vänstra kant (Figur 130, Figur 132). Längs 
övriga kanter kan inga runor nu skönjas.  

I RTI-bilderna syns rester av 16 runor, varav tio med tveksamhet identifieras 
(Figur 133). Inskrift enligt iakttagelser i RTI: 

-…-…-…---…°as 5 litu"k"a!r…1þ!r… 

…as lät göra… 

Den del av inskriften som det ännu finns spår av börjar i jämnhöjd med den 
vänstra korsarmen. Runa 1 utgörs av svaga spår av en oidentifierad runa mitt 
för korsarmen (Figur 131).  

Den första identifierbara runan är binderunan °as (Figur 136). Binderuna °as 
förekommer enligt SRD i sex andra medeltida runinskrifter på Gotland, 
varav fyra på gravhällar, en inskrift målad på kalkputs samt på en 
dubbelkam. I hela SRD förekommer °as 15 gånger (en del tveksamma), de 
flesta i medeltida inskrifter men fyra på runstenar. Tämligen tydligt läses litu 
(Figur 137, Figur 138), med något större tveksamhet därefter runorna kar 
(Figur 139). Runföljden kar (?) följs av en skada, därefter möjligen þr eller 
þu (Figur 140). 

På mittytan snett ovanför korset finns ett bomärke eller runliknande tecken 
(Figur 143). 

litu (plural) visar att fler än en person lät tillverka monumentet, före litu 
förväntar man sig två eller flera namn och efter litu bör komma göra sten 
eller dyl., t.ex. XX (namn) ok XX (namn) letu gæra (þenna) stæin/ stæinhvalf/ 
mik … Ca en femtedel av de gotländska medeltida gravhällarna med 
runinskrifter verkar vara beställda av flera personer tillsammans. Ett av 
namnen kan eventuellt vara Nikolas, det finns två andra medeltida 
gotländska gravhällar med binderunan °as i detta namn (G 183, G 240).  

                                                      
13 GR 3. 
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Ett nytt besök vid gravhällen gjordes den 13 april 2016, vid samma tillfälle 
som vid G 250 ovan. Det var mitt på dagen, ca kl. 12.10, och full sol, kallt 
och något blåsigt. Ett försök gjordes till läsning på stenen, men den är högst 
ofullkomlig. 

-…-...--°as5 litu"k"a!r…-!r  

Den första runan iakttogs, liksom i RTI-modellen, mitt för korsarmen men 
kunde inte identifieras. Binderrunan °as kan verifieras på stenen. Före °as 
syns rester av ca 6 runor, men det torde ha funnits fler. Runföljden litu"k"a!r är 
ca 25 cm lång, därefter en skada ca 10 cm lång med plats för 3–4 runor. Den 
förmodade þ-runan efter skadan kan dock vara en naturformation eller en 
skada, eller så är det en þ-runa där det huggna spåret deformerats av vittring 
(Figur 141). I RTI-bilden ser det ut som en tydlig þ-runa, men vid okulär 
besiktning och i fotografiet är det mindre uppenbart (Figur 140, Figur 141). 

 
Figur 130. Fole L1723(?). Runinskrift längs vänstra kanten. 
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Figur 131. Svaga spår av runa mitt för korsarmen. 

 
Figur 132. Del av inskriften längs stenens vänstra kant med de tydligaste runorna. 

 

 

 
Figur 133. Inskriften ifylld i bildredigeringsprogram. 

 
Figur 134. Spår av runor, längst till vänster i föregående bild. 
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Figur 135. Spår av runor, ej identifierbara, närmast till vänster om runa 1 °as (till 
höger i bild). 

 
Figur 136. Gotländsk s-runa med a-bistav (bindruna) till vänster, °as -…litu. 

 

 

 
Figur 137. litukar. 
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Figur 138. - ... litu. 

 
Figur 139. tukar. 

 
Figur 140.. …þr…? 

 
Figur 141. þ-runa? Foto: Laila Kitzler Åhfeldt, vid återbesöket 13 april 2016. 
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Figur 142. þr? Foto: Laila Kitzler Åhfeldt, vid återbesöket 13 april 2016. 

 
Figur 143. Bomärke eller runliknande tecken på mittytan snett ovanför korset. 
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Figur 144. Översikt övre delen av stenen. Bomärke eller runliknande tecken ovanför 
korset. 
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Bildstenar 
G 109 Alskog Ollajvs  
Bildstenen står på ett gravfält. Ristningen har tidigare fyllts i av Sune 
Lindqvist och fotograferats imålad i GR 1. Det är nu svårt att urskilja såväl 
runinskrift som motiv och bildstenen behöver dokumenteras. Det är möjligt 
att även läsningen skulle kunna tillföras något. Stenen rengjordes och 
målades 2000. Thorgunn Snædal besökte stenen ca 2004. Magnus Källström 
besökte stenen 2010 och fann att det gick att se mer av runinskriften än vad 
Elias Wessén har dokumenterat i GR 1. RTI-mätning gjordes i november 
2013.  

 
Figur 145. Magnus Källström pekar på runinskriften G 109. 
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Figur 146. G 109, som runinskriften ser ut utan hjälpmedel. Foto: Laila Kitzler 
Åhfeldt 2013. 

 
Figur 147. G 109. Runinskriften i släpljusbelysning dagtid i november. Foto: Laila 
Kitzler Åhfeldt, 2013. 
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Figur 148. RTI-mätning av G 109, Alskog Ollajvs. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt 14 
november 2013. 

Inskrift enligt O. v. Friesen 1924: 
aft 5 rualta 5 faþur : ... 
Aft Hroalda, faður ... 

Läst av Wessén vid besök 1961: 
aft : - - …"a… 

Wessén har således endast kunna läsa 4 runor och har markerat två 
oidentifierade, samt ett skiljetecken, medan von Friesen ca 40 år tidigare 
läste 14 runor samt tre skiljetecken (se GR 1). 

Iakttagelser i RTI: 
Det är extremt svårt att få bra bilder av runorna på den skrovliga ytan (Figur 
149, Figur 151). Man ser att det finns runor när man zoomar ut, men det är 
praktiskt taget omöjligt att kunna identifiera runorna med hjälp av RTI-
bilderna. I början av inskriften (Figur 152, Figur 153) läses möjligen ruþR. 

Det avviker från tidigare läsningar direkt på stenen, såvida inte dessa runor 
står före runföljden aft. Varken von Friesens eller Wesséns läsning har 
kunnat verifieras i RTI-modellen. Att det är så svårt att få en bra bild av 
runinskriften är troligen en kombination av stenens skrovliga yta och att vi 
själva vid den tid då mätningen gjordes ännu inte hade så stor erfarenhet av 
RTI-mätning utomhus. Kanske går det att göra bättre. 
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Figur 149. G 109 Ollaifs, Alskog socken. Runinskriften i mitten till vänster. 

 
Figur 150. G 109. Bilden visar skillnaden mellan att se ristningsytan som vanligt 
foto jämfört med en RTI-bild med Specular Enhancement. 
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Figur 151. G 109. 

 
Figur 152. G 109, inskriftens början. 
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Figur 153. G 109 runa 1–4 ruþR. 

 
Figur 154. G 109, runinskrift. 

G ATA351-3693-2013 Stenkyrka 
En bildsten påträffades på kyrkogården i Stenkyrka 2007, med bildsidan 
nedåt. En tidig besiktning då stenen påträffades gjorde att man hade 
anledning att misstänka färgspår. Stenen har dock behandlats mycket 
olämpligt. Ristningslinjer har ritats i med blyerts och bildstenen har fått stå 
oskyddad utomhus. Först i december 2012 togs den in till Gotlands Museum, 
genom museets försorg. Bildstenen har intrikata ristningar, men det enda 
som tydligt kunde identifieras okulärt var ett segel och ett par av 
besättningsmännen.  
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Bildstenen dokumenterades med RTI av Magnus Mårtensson och Mike 
Fergusson samt 3D-skannades av Laila Kitzler Åhfeldt i februari 2013. 
Under förberedelserna (12 december 2012) upptäckte hon, med vanlig 
ficklampa, resterna av en runinskrift, dock kunde endast en av runorna 
identifieras. Undersökningen av Stenkyrkastenen med 3D-skanning, bild-
tolkningen baserad på denna (Figur 156), RTI-mätningen samt den 
runologiska undersökningen har beskrivits mer utförligt i en tidigare 
rapport.14 Sigmund Oehrl har senare gjort ytterligare RTI-mätningar och 
utförligt behandlat motiven på bildstenen i ett ikonografiskt sammanhang 
inom sin docentavhandling.15 Här återges endast det som rör runinskriften. 
3D-skanning med upplösning mellan mätpunkterna 0,25 mm visade sig vara 
otillräcklig för att dokumentera den ytterst diminutiva runinskriften. RTI gav 
något bättre resultat. I RTI-bilderna kan man urskilja flera huvudstavar, men 
det är fortfarande bara en runa som kan identifieras.  

Inskrift 
… --þ-- …-- 

Runinskriften är placerad i avgränsningen mellan två bildfält, bildfält två och 
tre räknat uppifrån. Nedåt till vänster om den järnklammer som håller upp 
bildstenen på högra sidan (Figur 157). Huvudstavar till fem troliga runor i en 
sammanhängande följd kan svagt skönjas, men bistav syns endast på en av 
runorna (nr 3 þ). Möjligen finns rester av runor också ca 5 cm till höger om 
dessa (Figur 158–Figur 161). 

 
Figur 155. Nyfynd av bildsten på Stenkyrka kyrkogård. Foto: Per Widerström. 

                                                      
14 Kitzler Åhfeldt 2013. 
15 Oehrl i tryck. I Oehrls arbete benämns stenen Neufund Stenkyrka kyrka 11. 
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Figur 156. Fig. 4. Tolkning av bildstenen efter 3D-skanning, gjord av Laila Kitzler 
Åhfeldt. 
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Figur 157. RTI-bild. Rutan markerar runinskriftens placering. 

 
Figur 158. Runor på Stenkyrka Nf 2007. Foto: Johan Norderäng. 
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Figur 159. Runorna ifyllda. Foto: Johan Norderäng 2012, runor ifyllda av Laila 
Kitzler Åhfeldt. 

 
Figur 160. Runorna på Stenkyrkastenen. þ-runan är i mitten av bilden under den 
mörka fördjupningen. 
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Figur 161. RTI-bild av runinskrift. De röda pilarna markerar huvudstavar. 

 

  

þ 



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 87 
 
 

 

Putsinskrifter 
Putsristninar är ofta svårlästa och sköra, en del är delvis igenkalkade. Stora 
felkällor kan finnas i avritningar, de behöver jämkas med foton. RTI 
förefaller vara en mycket lämplig metod för det, då inskriften är anbragt på 
en plan yta och det går att få mycket hög upplösning.  

G 376 Gerum 
Denna inskrift har ännu ingen publicerad läsning (Figur 162). Det finns dock 
en granskningsrapport från 1981 av Thorgunn Snædal.16 Inskriften är 
överkalkad och svår att följa, den består av ett 15-tal runor, men enligt 
Snædal kan endast 4–5 runor typbestämmas med någorlunda säkerhet. Även 
i RTI-bilderna är inskriften svår att följa. Det är ett svårt fall, eftersom 
runorna som nämnts är överkalkade. Det går knappast att zooma och den 
senare delen av inskriften tycks även ha hamnat utanför fokus vid 
mätningen. Hela inskriften går inte att göra tydlig i en enda bild, vilka runor 
som syns beror på hur ljuset faller, vilket framgår av en bildserie där ljuset 
förflyttas från vänster till höger (Figur 164–Figur 166). 

Läsning efter RTI: 

r-2l-r--…-sih"k$m"k- 
Alla runor är osäkra (Figur 163). 

Magnus Källström har manuellt granskat inskriften på plats, och kommer till 
delvis annorlunda resultat. På plats är det dels enklare att se skador och olika 
lager av puts, dels spelar säkerligen graden av fältrunologisk erfarenhet av 
putsinskrifter också in. Laila Kitzler Åhfeldt har enbart utgått ifrån RTI-
bilderna. Det är också tänkt som en poäng att granskningarna är helt 
oberoende av varandra. 

 

                                                      
16 Snœdal 1981. 
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Figur 162. G 376. Foto Bengt A. Lundberg. Kulturmiljöbild. 

 

 

 
Figur 163. G 376 Gerum. Inskrift som den framträder i RTI. 

 
Figur 164. G 376. 
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Figur 165. G 376. 

 
Figur 166. G 376. 

 
Figur 167. G 376. 

 
Figur 168. G 376. 

  



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 90 
 
 

 

G 104 Aa Lye, Pl.45 i SRI 
Av G 104 Aa är de första 73 runorna dokumenterade med fotografi i GR 1. I 
SRD finns ytterligare några runor, enligt uppgift lästa från teckning.  RTI-
mätning gjordes dock endast av en del av inskriften, runorna 59–73, 
motsvarande nedersta bilden i Plansch 45 i GR 1. Dessa visas nedan i 
varierande ljussättning och filtrering. P.g.a. mätproblem saknar vi RTI-
dokumentation för den första delen av inskriften. 

Inskrift synlig i RTI-bilderna: uyta : m°ofru m°aria : m°ouy 

 
Figur 169. Lye G 104 Aa, runa 59–73. 

 
Figur 170. G 104 Aa, runa 59–73. 

 
Figur 171. G 104 Aa, runa 59–73. 
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Figur 172. G 104 a, runa 60–66. 

 
Figur 173. G 104 Aa, runa 63–69. 
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Figur 174. G 104 Aa, slutet av inskriften, runa 68–73. 

G 104b Lye 
2004 upptäckte Thorgunn Snædal tidigare okända runinskrifter på södra 
korväggen i Lye kyrka. De ingår i Supplement till Gotlands runinskrifter 1 
som 104a och b, dock endast med läsning. Ingen bild bifogas. Här 
presenteras en dokumentation av en av dessa inskrifter, 104b, med RTI 
(Figur 175, Figur 176). Laila Kitzler Åhfeldt reserverar sig för ifyllningen av 
inskriften i RTI-bilden nedan, dels eftersom runorna är svåra att tyda och det 
finns många andra sprickor och skador i putsen, men också eftersom Snædal 
har betydligt större fältrunologisk erfarenhet av putsinskrifter. 

Inskrift G 104b enligt Snædal i Supplement till Gotlands runinskrifter 1: 

…°ok laiþa - - er oar… 

…ok laiða …oarn(?)… 

…och leda vår(?)… 



Laborativa runanalyser II: Svårlästa runinskrifter 93 
 
 

 

 

 

 
Figur 175. G 104 b. 

 
Figur 176. G 104 b. 
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Digital röntgen av runbleck 
Syftet med denna metod är att undersöka om det går att läsa dolda 
runinskrifter som kan finnas på insidan av omvikta metallbleck. 
Undersökningen var ett förslag från runforskaren och tidigare byrådirektör 
för Runverket vid Riksantikvarieämbetet Helmer Gustavson. Tidigare har 
mycket goda resultat uppnåtts på ett blykors med runinskrift (Sö ATA423-
1431-2012:1) från de arkeologiska utgrävningarna i Åkroken i Nyköping, 
sammansatt av metall på trä (?) och med runorna dolda. Runkorset röntgades 
2011, med fantastiskt resultat: Runinskriften som doldes kom fram och 
kunde efter renritning också tolkas.17 

4 st. böjda runbleck från Västergötland och Värmland röntgades med digital 
röntgen av Magnus Mårtensson. Förhoppningen var att kunna läsa 
runinskrifterna på insidan av de hopvikta blecken. Omständigheterna var 
dock svåra. Till skillnad mot korset fanns det här ingen skillnad mellan 
material i de två skikten och runorna var ytterst diminutiva. Resultatet var 
negativt, inga runor kunde läsas med hjälp av denna röntgenundersökning.   

 

Vg NOR2002;34, Forshem, Årnäs (Aranäs) 2001. Fnr 2813.  
Blybleck (vinkelböjt) 

Vr NOR1995;19A, Ölme sn, Karinrud 1:3, RAÄ 55, Schakt 2, Nivå 3. Fnr 821.  
Ihopvikt bleck, bly, 18x18mm. 

Vr Ölme sn, Karinrud 1:3, RAÄ 55, Schakt 5b, Nivå 3. Fnr 1618.  
Utvikt bleck, 27x14mm. 

Vr Ölme sn, Karinrud 1:3, RAÄ 55, Schakt 2, Nivå 2. Fnr 169. 1992. Husgrund. 
Ihopvikt bleck, Storlek 18x24mm. 

Tabell 2. Föremål undersökta med digital röntgen. 

  

                                                      
17 Mårtensson & Källström 2013; Källström 2012; Källström 2014b, s. 36–37, 39. 
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Sammanfattning 
Problemet med svårlästa runinskrifter har i denna undersökning bemötts med 
två olika metoder: RTI och digital röntgen.  RTI-metoden har testats på 
runstenar, ett gravmonument, medeltida gravhällar, bildstenar samt 
putsinskrifter. Vi ville undersöka om det med RTI går att avgöra om en linje 
är ristad eller naturlig, bekräfta eller avfärda osäkra läsningar av enskilda 
runor, undersöka om det finns ytterligare runor där tidigare inga har 
upptäckts samt se ristningen färgneutral, det vill säga utan färgnyanser på 
grund av skiftningar i stenen, lavar, imålning eller skuggning samt ojämna 
belysningsförhållanden. 

De två runstenarna G 207 och G 208 målades i av icke-runolog före de 
runologiska undersökningarna. Syftet med RTI-mätningen var att kunna 
granska dessa runinskrifter med en metod som neutraliserar imålningen 
genom en färgneutral återgivning av ytan. Detta lyckades inte helt, men det 
gick likväl att upptäcka en del skillnader mellan Stenbergers imålning och 
den runologiska läsningen efter Söderberg och Wessén.  

De medeltida gravhällarna i undersökningen har mycket svårlästa run-
inskrifter. Den ena hade dessutom aldrig tidigare dokumenterats runologiskt. 
På G 250 kunde en runa utöver dem som redan dokumenterats av Snædal 
identifieras. På den tidigare odokumenterade gravhällen syns i RTI-
dokumentationen rester av ca 17 runor, varav tio med tveksamhet kan 
identifieras. 

Även bildstenarna är svårlästa. Bildstenen Alskog Ollajvs (G 109) är 
placerad på ett gravfält, helt utan skydd. Inskriften har gradvis reducerats 
p.g.a. vädrets inverkan. Tyvärr kunde inte RTI-mätningen bidra till 
läsningen. På en bildsten från Stenkyrka (nyfynd 2007, G ATA351-3693-
2013) upptäcktes runor vid okulär besiktning. Stenen har både 3D-skannats 
och dokumenterats med RTI. 3D-skanningens upplösning (0,25 mm mellan 
mätpunkterna) var inte tillräcklig för att dokumentera de ytterst diminutiva 
runorna, men med hjälp av RTI-mätningen kunde en identifierad runa samt 
resterna av några huvudstavar dokumenteras. 

Tidigare har 3D-skanning gjorts av Laila Kitzler Åhfeldt på ett stort antal 
runstenar inom flera tidigare runforskningsprojekt. RTI-undersökningarna är 
något enklare, mindre tidskrävande och kräver inte lika dyr utrustning. En 
möjlighet som saknas är dock att rita in observationer i 3D-modellen, som 
sedan följer med när man växlar mellan olika zoomningar och filtreringar. 
Till viss del kan det kompenseras med bildredigeringsprogram med bilder 
med olika belysning i olika lager, men det löser inte zoomningen. Det går 
inte heller att analysera ristningstekniken med statistiska metoder, där det 
behövs matematiska variabler. Möjligen går det att konvertera RTI-data till 
3D-data med punktmoln, vilket kan vara en tillgång såvida resultatet är 
tillförlitligt.  

Runstenarna och gravhällarna har oftast dokumenterats i två eller tre 
sektioner med fokus på mitten av ristningsytan. Bättre hade varit att ha fokus 
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på inskriften, kanske också genom att dela upp den i fler delar och ha större 
överlappningar. Någon mindre läsningsvinst har dock kunnat göras. Störst 
potential verkar RTI ha för putsinskrifter, som, även om de är läsliga, dock 
ofta är svåra att dokumentera. RTI-modellen bör helst användas i växel-
verkan med en direkt undersökning av runinskriften.  

En del upptäckter har gjorts i RTI-dokumentationen och kunnat verifieras 
direkt på stenen vid ett återbesök, andra upptäckter har gjorts i släpljus på 
stenen, men har varit svåra att fotografera och bättre dokumenterats med 
RTI. Bäst resultat får man med en växelverkan mellan olika metoder. Även 
att granska och tolka RTI- och 3D-dokumentation är ett slags hantverk som 
man blir bättre på med erfarenhet, likaväl som fältrunologisk undersökning 
med släpljus och taktil undersökning. Vi har därför olika erfarenhet av att 
arbeta med olika slag av dokumentationsmaterial. Även mätningarnas 
kvalitet blir bättre allteftersom erfarenheten ökar och handlaget blir bättre. 
Man ska därför inte ge upp för tidigt. Erfarenheten säger att man på grund av 
en första besvikelse över ett magert resultat kan komma att förkasta en 
metod, medan det inte är metoden som brister utan erfarenheten hos dem 
som försöker tillämpa den. Laborativa metoder kräver ett visst tålamod innan 
man kan avgöra om de är tillämpningsbara eller inte. 

RTI-fotograferingen är mycket känslig för om kameran rubbas, den måste 
vara absolut stilla under hela den tid som man tar det 40-tal foton som 
behövs. Om kameran rubbas blir RTI-modellen suddig och det går inte att 
fokusera i vissa ljusvinklar.  

Det kan också uppstå problem om runinskriften sitter högt upp, som i 
överkanten av en stående gravhäll, eftersom blixten då måste höjas ännu 
högre för att komma på lämpligt avstånd. Om runinskriften är nära en vägg 
eller någonting annat som skymmer kan den inte belysas från sidan. RTI-
modellen blir då inte komplett. Detsamma om någon utstickande del av 
utrustningen, t.ex. stativet, kastar en partiell skugga över ristningen. Ofta kan 
RTI-modellen ändå användas för en del av inskriften, men det går inte att 
fokusera och belägga släpljus från alla håll eller fokusera på alla detaljer.  

På runstenarna och gravhällarna gjorde vi två RTI-mätningar, en på vardera 
övre och nedre halvan. Mätningens fokus låg i mitten av denna halva, medan 
runinskriften som följde stenytans ytterkant hamnade i mätningens yttre 
områden. Det ger en fin bild av stenen som helhet men det var mindre lyckat 
för analys av runinskriften, som hamnade i ett område med sämre fokus. För 
analys av inskriften hade det varit en fördel att dela upp ristningen i fler 
delar och i varje del ha kamerafokus riktat mot runorna. 

En poäng med RTI-mätningen är att man i programmet RTIViewer har en 
rörlig ljuskälla. En del ristningar framträder tack vare det, men den finessen 
går förlorad i en rapport som denna där endast stillbilder kan redovisas. 
Svaga ristningslinjer kan framträda bättre när man arbetar med olika filter 
(se t.ex. Figur 13). 

Om vi jämför RTI-mätningen med 3D-skanning (i det här fallet med ATOS), 
så är 3D-skanningen känslig för rörelse under de sekunder som varje enskild 
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mätning görs men den kan (och ska) flyttas däremellan. Om den rubbas i ett 
kritiskt ögonblick får man ett varningsmeddelande och kan göra om den 
tagningen. Man kan också direkt se om man missat något område på 
ristningen och vad som är kvar. Den kontrollstationen saknas i RTI-
mätningen, datamängden måste processas innan man ser resultatet. 

Några omvikta runbleck av silver från Värmland och Västergötland under-
söktes med digital röntgen för att se om det med hjälp av denna metod går att 
läsa runinskrifterna som finns på insidan. Digital röntgen har tidigare 
använts för att dokumentera runor på insidan av ett blykors sammansatt av 
olika material, med mycket goda resultat.18 För runblecken var dock 
resultatet negativt. Runorna är för grunt ristade i förhållande till metall-
bleckets tjocklek. 

  

                                                      
18 Mårtensson & Källström 2013. 
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