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Huru böra runstenar och andra grafstenar, vägg- 
och hvalfmålningar m. m. aftecknas? 

Af 

N. M. Mandelgren, 

"Huru böra runstenar afritas?" Denna fråga utgör öfver-
skriften till en uppsats i Vitt.-, Rist.- o. Antiqvitets-Akademiens 
månadsblad för 1872, sid. 139 o. f., undertecknad med den 
bekanta signaturen H. H. Förf. lärer i denna uppsats sina lä-
sare, att runstenar böra aftecknas på det sätt, att man indelar 
stenen i ett visst antal rutor, och likaledes indelar papperet på
hvilket man vill utföra afteckningen, i ett antal rutor svarande 
mot dem å stenen, hvarefter kopieringen företages. Litet närmare 
eftertanke skall dock lätt säga en hvar, isynnerhet den, som eger 
någon kännedom i ritkonsten, att afbildningar, tagna på detta sätt 
i allmänhet icke innebära någon borgen för sin trohet. Äfven 
om H. H. försäkrar att afteckningen på detta sätt bör blifva 
"ganska trogen", så vågar jag dock afråda forskare på detta fält 
att försöka denna method att åstadkomma ofelbara afteckningar. 
Den kan visserligen lyckas, men fordrar då stor öfning och 
säkerhet hos tecknaren - oafsedt naturligtvis säkerhet och vana 
vid att läsa runskrift -; men den som eger en väl öfvad och 
säker hand behöfver alls icke dessa rutor, som snarare äro för 
honom besvärliga, än till nytta. Han beräknar afstånden och pro-
portionerna väl och säkert dem förutan, men den okunnige dilet-
tanten skall neppeligen åstadkomma en duglig ritning äfven med 
dessa nödhjelpsmedel. 

Vidare säger H. H. att man under afbildningen bör med fingern 
undersöka stenens fördjupningar, om de äro huggna eller natur-
liga, emedan med fingern lätt utrönes arten af den gropighet, 
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som finnes i bottnen af slingan eller inskriften. Hr .H. H. synes 
antingen icke hafva kännedom om att man genom en noggrann 
undersökning af dessa fördjupningar kan få veta åtskilligt annat, 
som kan vara af lika stor vigt som att få veta hvad som är 
en naturlig eller konstgjord fördjupning, eller ock torde han vara 
likgiltig för de små men kanske ofta rätt betydelsefulla tillägg i 
vetande, som man kan förvärfva sig och andra genom en sådan 
undersökning. Runstenarne hafva nemligen icke ristats på samma, 
utan på ganska skiljaktiga sätt och med olika instrumenter, och 
detta kan måhända, sedan tillräckliga kritiska jemnförelser skett, 
gifva nya uppslag till bedömande af deras ålder, m. m. En run-
forskare och isynnerhet hvarje auktoriserad sådan får ej förbise 
denna omständighet, allraminst vara okunnig derom. En del run-
stenar äro nemligen huggna med spetshacka, andra med flat mej-
sel, rak i eggen och omkring 1/4 tum bred, andra med flat mej-
sel, konvex i eggen och 1/3 tum bred, och detta sistnämnda in-
strument har lemnat små gropar i stenen, liknande det märke, 
som en strykning med fingret skulle lemnat i en mjuk massa. 
Andra åter äro ristade med ett i eggen tresidigt instrument. Alla 
dessa arbetssätt äro af lika stor vigt för den kulturhistoriske for-
skaren att känna, som bokstäfverna i inskriften. Det är under-
ligt nog, att förf. alldeles icke nämner ett annat afbildningssätt, 
som just afser att förtydliga fördjupningarnas storlek och riktning, 
och som med stor framgång användes af hr R. Dybeck, C. Säve 
m. fl. Det kan väl icke vara obenägenheten att citera lefvande svenske 
fornforskare som vållat tystlåtenhet i detta fall, utan är väl endast 
ett förbiseende. Hade methoden af hr H. H. ansetts olämplig - oak-
tadt de goda och kända resultaten deraf - så hade man kunnat 
vänta sig en kritik af densamma. Hr D. lägger nemligen ett pap-
per öfver runristningen, fäster det vid ena sidan, undersöker runrist-
ningen med den ena handen, nedtrycker så papperet omsorgsfullt i 
ristningen och markerar försänkningen i stenen med den i andra 
handen hållna blyertspennan, och fortfar på detta sätt tills af stenen 
erhållits en fullständig afteckning. Denna method, begagnad af 
en så öfvad och erfaren runforskare, som hr D., medför onek-
ligen större korrekthet i afbildningen än den af hr H. H. rekom- 
menderade, men, begagnad af mindre öfvade personer, lemnar den 
samma osäkerhet. 

Ett tredje afbildningssätt är det som i norden införts och 
5 
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länge öfvats af prof. Stephens i Köpenhamn. Detta är ganska 
gammalt och har länge begagnats af vetenskapsmän i andra län-
der. Egyptens minnesmärken äro undersökta med tillhjelp af det-
samma. En skyldig aktningsgärd af en yngre, mot en äldre for-
skare med erkändt, europeiskt, rykte hade det varit, om H. H. 
nämnt prof. Stephens namn i förbindelse med denna method eller 
nämnt att den var gammal. Nu ser det nästan ut såsom om 
hr H. H. sjelf påfunnit densamma. Äfven bör det anmärkas att 
man troligen endast efter särskild beställning kan erhålla så tjockt 
papper, som skulle erfordras för att ett enda lager deraf skulle vara 
nog att vid aftryck använda, såsom hr H. H. tyckes låta förstå, då 
han rekommenderar "ett tjockt, fuktigt papper", och äfven om sådant 
funnes, skulle det ej vara så lämpligt som att använda flera la-
ger tunnare papper öfver hvarandra. Nu ifrågavarande method 
är icke blott den säkraste af alla, utan har äfven den stora för-
delen, att den kan användas af personer, som hvarken kunna rita 
eller förstå runskrift, och lemnar dock lika trogna afbildningar, 
som den skickligaste tecknares eller forskares. Man bör dock vid 
dess användande ej, såsom hr H. H. lärer, begagna rödt eller 
blått läskpapper (allraminst det senare), emedan färgerna otyd-
liggöra ljusbrytningen och försvåra skriftens läsning. 

Methoden är följande. Först rengöres stenen väl med en 
styf borste och vatten från jord, smuts, lafvar, m. m. Derefter 
tages hvitt läskpapper eller oplaneradt tryckpapper; deraf lägges 
ett lager öfver runristningens yta, så att denna blir fullt betäckt. 
Papperslagret öfverstrykes derpå med en trasa eller dylikt, doppad 
i varmt vatten, och tryckes tätt intill stenen och in i dess för-
djupningar. Sedan pålägges lager efter lager, och hvart för sig 
behandlas på samma sätt, tills papperslagren tillsammans erhållit 
en tjocklek, motsvarande temligen tjock papp. Ofvanpå denna så
bildade pappmassa lägges torrt rent linne (handdukar eller annat), 
fterdubbelt, hvarefter man försigtigt bultar med en träklubba, då
linnet suger vattnet åt sig och tränger papperet in i stenens finaste 
gropar. Sedan man på detta sätt nedpressat papperet i stenen 
och linnet tillsugit sig största delen af vattnet, kan man om ste-
nen ligger horizontelt låta pappmassan ligga qvar tills den är 
torr. Är den deremot upprätt torde beböfvas ombyte med torra 
dukar, för att så mycket snarare få vattnet ur papperet, på det 
att detta ej må behöfva sitta så länge qvar. Ju lösare läskpap-
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peret och ju varmare vattnet, som begagnas, är, desto bättre. 
Man kan också upplösa papperet till massa och slå fast denna 
på stenen, samt behandla den på anfördt sätt. 

Att detta afbildningssätt är, närmast det galvanoplastiska, 
det trognaste och tillförlitligaste för detta slag af afbildningar -
derom torde flertalet runforskare vara ense. Den method hr H. H. 
föreslår, att då platsen är mörk använda spegel, för att urskilja 
fördjupningarna i stenen, torde vara nästan lika litet egnad att 
med säkerhet sprida ljus öfver en dunkel specialfråga, som -
spegelfäkteri i allmänhet gagnar en vetenskap. 

Af runstenar på nyssnämnda sätt tagna pappaftryck kunna 
sedan med lätthet förminskas genom fotografi, och blifva således 
fullt säkra, så att forskarne ej behöfva, såsom förr så ofta skett, 
komma på villospår om ristningens verkliga beskaffenhet. 

Att före afteckningen måla runstenen med oljefärg, är ett 
oförsvarligt ofog, men möjligen kan någon gång en öfvermålning 
med vattenfärg vara till fördel vid afteckningen. 

Vi komma nu till frågan huru grafstenar och grafhällar 
af metall böra afbildas. 

Grafstenarne äro vanligen af marmor eller kalksten. I så-
dana från 12-1400-talen äro inskrifterna antingen nedgräfda 
eller utgräfda, så att hvarje typ synes fri. Bilden visar vanligen 
blott konturer. Dessa stenar och hällar kunna afbildas på samma 
sätt som runstenarne, om man så vill, och öfver den så bildade 
clichéen, bestruken med blyerts, kan tagas en galvanisk fällning 
i koppar, för att förvaras i någon offentlig samling. 

Men det finnes ett annat ännu billigare sätt att erhålla trogna 
afbildningar af denna slags gravyr å plana ytor af sten eller 
metall. Man betäcker nemligen grafhällen med ett papper af 
samma storlek, och gnider detsamma omsorgsfullt med ett stycke 
svart vax*), så att hällens upphöjda delar blifva svarta, och de 
fördjupade hvita. På detta sätt får man inskrift och bild såsom 
om den vore målad med hvit färg på svart botten. Är inskriften 
upphöjd, såsom tryckstilar, blir afbildningen svart på hvit botten. 

*) Man kan sjelf tillverka svart vax på följande sätt. Man lägger 
vanligt gult vax i en djup talrick, sätter det på spishällen eller annat 
varmt ställe tills det är väl smält, blandar deri kimrök tills vaxet deraf 
är fullkomligen mättadt, och låter det derpå afsvalna. 
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Dylika afbildningar äro beqvämare att förvara, emedan de ej taga 
så stor plats som de förra. 

Äro grafhällarne deremot från 15- à 1600-talen, då bil-
derna förekomma i mera upphöjd relief, och formerna äro run-
dade, äfvensom vid andra reliefer, mera plastiskt behandlade, så 
- ifall en afbildning i naturlig storlek önskas - kan den Dy-
beckska methoden användas för kopiering af konturerna, hvarefter 
inskriften afgnides. I de flesta fall är dock en vanlig handteck-
ning i förminskad skala tillräcklig för dessa afbildningar. 

Mynt, sigiller och andra smärre graverade saker afbildas 
lättast genom att lägga litet stanniol (tennfolium) öfver dem, och 
med en styf borste pressa tennet öfver gravyren. Är gravyren 
af särdeles fin art, erhålles bilden ej troget utan genom galvano-
plastisk afgjutning, eller ock med aftryck i guttapercha. 

Vid afbildning af vägg- eller hvalfmålningar har jag funnit 
den bästa methoden vara, att med starkt och godt klister öfver 
dem, med fästpunkter i hörnen, fästa kalker-lärft, och derpå med 
ritkol uppdraga konturerna, hvarefter det nedtages, och konturerna 
och fälten ifyllas med samma färger, som finnas å originalen. Men 
då sådant lärft ej kan erhållas, kan man använda halfplaneradt 
tryckpapper, något limmadt (ej läskpapper), ingnida detsamma med 
färskt smör eller olja, för att få det genomskinligt, aftorka det 
öfverflödiga fettet, och sedan förfara på nyssberörda sätt. Dessa 
afbildningar kunna sedan lätt förminskas genom pantograft eller 
fotografi. För de samlare, som önska förvara minnet af dylika 
fornlemningar, kan denna method rekommenderas, såsom både den 
billigaste och tillförlitligaste. 




