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1 Inledning  

Vid 700-talets början kan man se tecken på att ett nytt skede i den nordiska skrifttraditionen 
inletts; en vikingatida skriftkultur börjar ta form. Stora förändringar sker ungefär vid den 
här tiden i skriftsystemet när den äldre runraden med 24 tecken överges till förmån för den 
yngre 16-typiga futharken. Jämfört med den föregående urnordiska perioden tycks 
dessutom runor ristas mer frekvent, åtminstone utifrån antalet bevarade fynd. Vidare 
försvinner vissa äldre texttyper medan nya tillkommer, exempelvis ser vi nu en typ av 
minnesinskrift som i en kristen kontext får sitt uppsving ungefär trehundra år senare. Det 
finns också spår av kontinuitet, exempelvis i formeln X:s sten som förekommer i både det 
urnordiska och det tidigvikingatida materialet. Förändringar sker inte bara inom 
skriftkulturen utan i samhället i stort, exempelvis växer större handelsknutpunkter fram, 
som Ribe och Åhus på danskt respektive skånskt område och lite senare Birka på svensk 
mark (Ambrosiani 1995, 36–38).  

De runinskrifter som finns bevarade från denna äldsta del av vikingatiden uppvisar en 
brokig bild av experimenterande med text. Ser man på inskrifter i sten är texter knutna till 
en minnespraktik visserligen vanliga redan tidigt men andra teman förekommer också, som 
exempelvis inskrifterna från Oklunda (Ög N288) och Gursten (Sm 144), där den 
förstnämnda tycks röra någon slags rättslig tvist kopplad till en helgedom medan den 
sistnämnda eventuellt handlar om ett arv. Det är först under senare delen av vikingatiden, 
i slutet av 900-talet, som en verklig likriktning av steninskrifternas innehåll sker i och med 
de stereotypt formulerade kristna minnesinskrifterna som, i synnerhet på svensk mark, 
börjar produceras i stor omfattning.  

Mellan år 700 och 900-talets slut kan alltså en vikingatida skriftkultur antas börja växa 
fram. Perioden är därmed lämplig för en undersökning av hur en skriftkulturs 
inledningsskede kan se ut, liksom för att förstå en avgörande utvecklingsfas av 
runtraditionen. Trots det är materialet från vikingatidens äldre del underbeforskat. Enskilda 
inskrifter, som Rök- (Ög 136) och Glavendrupstenen (DR 209), är relativt väl omskrivna, 
men få försök har gjorts att säga något generellt om just tidigvikingatida skriftkultur. En 
bidragande orsak kan vara att det saknats en sammanställning av en tidigvikingatida 
textkorpus som kan ligga till grund för studier av det slaget. Denna brist är något som 
föreliggande avhandling råder bot på. Ytterligare en anledning kan vara att det är svårt att 
dra allmänna slutsatser om den tidigvikingatida perioden; de bevarade inskrifterna är få till 
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antalet (jag räknar med totalt 132 olika signum)1 och det finns inte en dominerande texttyp 
som kan göras till föremål för generaliseringar på samma sätt som exempelvis 
minnesinskrifterna under senvikingatiden. I föreliggande avhandling hoppas jag kunna visa 
att denna typ av undersökning ändå är möjlig att göra trots ett förhållandevis litet och 
komplicerat material.  

Jag har framför allt valt att lägga fokus på visuella textkonventioner eftersom denna 
aspekt av runmaterialet ofta ges mindre utrymme inom traditionell runologisk forskning, 
samtidigt som det är uppenbart att betydelser i en runinskrift uttrycks inte bara språkligt 
utan också visuellt, något som påpekades redan av Judith Jesch (1998).2 De visuella 
konventioner som är fokus i föreliggande avhandling är kopplade till läsordning, närmare 
bestämt de visuella uttryck som leder läsare genom textens komposition. Inom 
runforskningen har läsordningens problematik inte ägnats stort intresse och i de fall detta 
undersöks saknas i allmänhet teoretisk förankring och metoddiskussion. Av tradition har 
det varit ristarens läsordning man intresserat sig för och diskussionen har haft som syfte att 
identifiera en enda riktig läsordning genom texten. Att just dessa aspekter är föremål för 
undersökning är dock sällan explicit formulerat och mycket sällan motiveras valen. 
Undantag är Marco Bianchi (2010, 2015) och Per Holmberg (2016) där en början till 
metodutveckling finns, och studierna i föreliggande avhandling utgår från dessa arbeten. I 
studierna utmanas föreställningar om vems läsordning som är intressant att undersöka, och 
idén om att de tidigvikingatida textstrukturerna alltid rymmer endast en möjlig väg genom 
texten prövas.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka vilka visuella textkonventioner som 
under nordisk tidigvikingatid är vägledande för utformningen av runtexters komposition. 
Med textkonvention avses här ”överenskommelser” inom en viss social gemenskap om hur 
text ska konstrueras. De forskningsfrågor som ska besvaras i avhandlingen är:  

1. Vilka inskrifter bör ingå i en korpus som ska ligga till grund för undersökningar 
av visuella textkonventioner under nordisk tidigvikingatid? 

                                                 
1 Inskrifter hänvisas till med hjälp av ett signum. Första delen består av en förkortning av landet för de danska 
och norska inskrifterna och för landskapet för de svenska inskrifterna. Andra delen innehåller en hänvisning 
till artikelnumret i antingen Danmarks Runeindskrifter (DR), Norges innskrifter med de yngre runer (NIyR) 
eller Sveriges runinskrifter (SRI). I vissa fall hänvisar signumets andra del, med en förkortning, årtal och 
sidnummer, till en annan publikation. 
2 Exempel finns på studier som på olika sätt uppmärksammar visuellt realiserade betydelser, som Anders 
Andrén (2000) och Bianchi (2010, 2015), men exempelvis Lise Gjedssø Bertelsen (2006), Daniel Föller 
(2009, 2014), Kristel Zilmer (2010), Martin Hannes Graf (2012) och Michelle Waldispühl (2015) berör också 
sådana aspekter. 
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2. Vilka visuella konventioner för att signalera läsordning går att urskilja i 
runtexter från nordisk tidigvikingatid?  

3. Vad kan konventioner gällande hur läsordning signaleras visuellt i runtexternas 
komposition under nordisk tidigvikingatid säga om läsordning(ar) i enskilda 
runtexter? 

Den första frågan besvaras i studie I där det tidigvikingatida runmaterialet avgränsas. 
Den andra frågan besvaras framför allt i studie II där läsordningskonventioner 

undersöks i hela materialet, men också i studie III genom fallstudien av Ög 136 Rök. I 
avsnitt 4 nedan låter jag resultatet från studie III belysa det övriga tidigvikingatida 
materialet, vilket också besvarar fråga två. 

Den tredje frågan besvaras i studie II genom de avslutande analyserna av tre inskrifter, 
Bo Boije4 Skee, U ANF1937;163 Björkö och DR NOR1988;5 Malt samt genom 
undersökningen av Rökstenens läsordning i studie III. I en diskussion i avsnitt 4 förs 
dessutom ett lite längre resonemang om några enskilda inskrifters läsordning (DR 230 
Tryggevælde, DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge och DR 209 Glavendrup) med 
utgångspunkt i resultaten från studie II och III. 

1.2 Kappans disposition 
Detta är en sammanläggningsavhandling. Den består av tre studier samt en 
sammanbindande kappa. I avsnitt 2 diskuteras avhandlingens metod och teoretiska 
bakgrund. Likheter och skillnader mellan studierna lyfts fram och några problematiska 
aspekter diskuteras. I avsnitt 3 sammanfattas studie I, II och III. I avsnitt 4 diskuteras 
studiernas resultat utifrån ett mer övergripande perspektiv. I avsnitt 5 ges en engelsk 
sammanfattning av avhandlingen. 
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2 Material, metod och teoretiskt ramverk 

Inledningsvis presenteras premisserna för materialurvalet i studie I. Därefter beskrivs de 
teoretiska och metodiska utgångspunkterna som förenar studie II och III. Först diskuteras 
vilken typ av läsordning som undersöks, nämligen textens erbjudande om läsordning. 
Sedan redogörs för studiernas teoretiska utgångspunkt i socialsemiotik med ett 
multimodalitetsperspektiv. Därefter beskrivs hur den socialsemiotiska modell som 
tillämpas i studie II kombineras med en hämtad från hypertextteori i studie III.  

2.1 Materialurval  
Studie I har som syfte att identifiera den inskriftsgrupp som undersökningar av 
tidigvikingatida textkonventioner kan baseras på. En förutsättning för urvalsarbetet är att 
bestämma vilka kriterier som ska uppfyllas för att en inskrift ska räknas till denna korpus. 
Själva perioden tidig vikingatid definieras typologiskt utifrån utvecklingen inom 
runtexttraditionen, närmare bestämt till tiden efter övergången till den yngre 16-typiga 
runraden men innan den kristna traditionen att resa minnesinskrifter får genomslag. Två 
inskrifter kan kopplas till dessa skiften: Ribekraniet (DR EM85;151B), som är en av de 
tidigaste inskrifterna ristad utifrån ett system med 16 tecken, samt den äldre Jellingstenen 
(DR 41), vilken föregår den yngre Jellingstenen (DR 42) som brukar få symbolisera starten 
på den kristna minnesinskriftstraditionen. Ribekraniet och den äldre Jellingstenen kan ges 
relativt säkra absoluta arkeologiska dateringar, det vill säga dateringar som kan knytas till 
ett visst årtal (Spurkland 1995, 1). Absoluta årtal för den tidigvikingatida perioden sätts 
därmed utifrån dessa två typologiskt identifierade inskrifter till från år 700 och fram till 
950/970 (se studie I, 14 f. om anledningen till att inte endast ett årtal sätts som främre 
tidsgräns). De inskrifter som räknas till perioden ifråga är absolut eller relativt daterade 
utifrån arkeologiska eller konsthistoriska kriterier till tiden mellan 700 och 950/970, eller 
har givits en relativ datering utifrån ett typologiskt drag som kopplats till tidigvikingatida 
skriftkultur eller språkfas. Förutom de två förändringar som nämnts ovan diskuteras 
ytterligare ett antal i studie I, framför allt kopplat till olika runformer.  

Valet att dra en gräns för vikingatidens start vid år 700 ska kort kommenteras. Inom 
arkeologin brukar man traditionellt placera vikingatidens inledning till år 793 utifrån 
attacken vid Lindisfarne och slutpunkten till år 1066 i och med slaget vid Stamford Bridge 
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(Brink 2008, 5). Avgränsningen av denna historiska period har dock som Stefan Brink (s. 
5) påpekar gjorts i modern tid, men tjänar en praktisk nytta då den hjälper oss att beskriva 
ett mer komplext historiskt skede. Han nämner emellertid att det framförts argument för att 
flytta vikingatidens startpunkt till runt år 700; drivkraften bakom nordbornas resor var 
handel och en allmän expansion av handeln skedde runt år 700, vilket exempelvis 
resulterade i framväxandet av olika stadsbildningar. Men ingen konsensus för att skjuta 
gränsen bakåt finns alltså inom arkeologin. Att i detta sammanhang dra gränsen för 
vikingatidens början vid år 700 baseras heller inte på arkeologiska resultat i första hand 
utan på språkvetenskapliga, närmre bestämt tendenser i runmaterialet. Runt år 700 tycks 
som sagt en av de kanske största och mest genomgripande förändringarna av 
runristartraditionen slutföras: reduceringen av den 24-typiga futharken.  

En språklig avgränsning av materialet görs till de inskrifter som kan räknas till den 
skandinaviska runtraditionen. Inskrifterna är därmed framför allt från (dagens) danska, 
svenska eller norska områden. Några inskrifter från nordiska kolonier har också 
inkluderats, närmare bestämt från nuvarande Ryssland. I studie I, II och III samt 
fortsättningsvis görs ofta en geografisk hänvisning till danska, svenska eller norska 
inskrifter. Ett alternativ hade kunnat vara att i större utsträckning utgå från de regioner som 
tycks ha varit relevanta under tidig vikingatid. Med svenska inskrifter avses ristningar från 
Bohuslän, Gotland, Hälsingland, Småland, Södermanland, Uppland, Västergötland, Öland 
och Östergötland.3 Med danska inskrifter menas ristningar från Skåne, Blekinge, 
nuvarande Tyskland (Schleswig-Holstein) samt inskrifter från nuvarande Danmark, 
närmare bestämt Nørrejylland, Sønderjylland, Lolland-Falster, Fyn och Sjælland. Med 
inskrifter från Norge avses ristningar från följande fylken: Aust-Agder, Buskerud, 
Hordaland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder, Vestfold, Sør-Trøndelag och Østfold. 

2.1.1 Relationen mellan textkonventioner och tidsperiod 
Få runinskrifter kan ges en absolut datering varför man vid ett materialurval oftast får 
förlita sig på typologiskt grundade relativa dateringar. Typologiska tidfästningar baseras 
på att utvecklingen av ett visst typologiskt drag kopplas till en kronologi (genom absolut 
daterade inskrifter vilka rymmer draget ifråga), och denna kronologi används sedan för att 
tidfästa inskrifter som saknar absoluta dateringar (Spurkland 1995, 1–5 och Hagland 1998, 

                                                 
3 Tidigvikingatida inskrifter från Bohuslän (Bo Boije4 Skee, Bo Peterson1992 Hoga och Bo KJ80 Rävsal) 
borde ha kategoriserats som norska, inte svenska, något som uppmärksammades först i arbetet med kappan. 
Eftersom de konsekvent felkategoriserats i både studie I och II räknar jag dem även fortsättningsvis som 
svenska. En förklaring till förväxlingen är att de bohuslänska inskrifterna i korpusutgåvor i allmänhet inte 
behandlas som en del av gruppen norska inskrifter (jfr hur inskrifterna från Skånelandskapen däremot 
betraktas som klart danska i Danmarks Runeindskrifter). 
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12). De typologiska dateringarna kan emellertid vara problematiska eftersom den koppling 
som förutsätts mellan drag som radupplägg, ornamentik, run- eller språkformer och en viss 
tidsperiod inte måste gälla varje enskild inskrift. Överlappningarna mellan sådana 
typologiska drag kan vara stora. Det kan exempelvis innebära att två inskrifter vilka 
uppvisar likadana drag inte måste vara samtida, eller att två inskrifter kan vara samtida 
trots att en rymmer ett typologiskt äldre drag och den andra ett yngre. Problemet med 
överlappning mellan perioder påtalas ofta i samband med att typologiska varianter ges en 
kronologisk ordning och reservationer görs för hur typologin kan användas, så till exempel 
av Anne-Sofie Gräslund (2006, 125; även kommenterad av Magnus Källström 2007, 64–
75), Lis Jacobsen (i DR, Text, sp. 1035), Lisbeth M. Imer (2015a, Kronologi og kontekst, 
53) och Elmer H. Antonsen (2002, 150–67). Det är vidare tydligt att inställningen till 
typologiska dateringsmetoder har varierat över tid, vilket påpekas av Rune Palm (1992, 
33). Han sammanfattar attityden till metodens tillförlitlighet hos några av utgivarna av SRI 
och menar att tendensen är att typologiska dateringsmetoder misstros alltmer. Det varierar 
också hur pålitliga olika typer av typologier anses vara. Imer (2015a, Kronologi og 
kontekst, 25 f.) framhåller exempelvis att arkeologiska typologiska dateringar generellt är 
mer tillförlitliga än de som utgår från språk- eller runformer, helt enkelt eftersom de 
arkeologiska typologierna i allmänhet grundar sig på ett mycket större material. Palm 
(1992, 29–33) ger en översikt över vilka dateringar som används i SRI, DR respektive NIyR. 
Enligt Palm underkänner utgivarna i allmänhet dateringar som utgår från om innehållet är 
kristet eller för-kristet, ibland med motiveringen att huruvida sådana drag inkluderats eller 
ej snarast är ett uttryck för lokala sedvänjor, medan textbandets form och ornamentik ofta 
används som utgångspunkt. Vidare framgår att typologier baserade på språkformer i högre 
grad avvisas helt jämfört med sådana som utgår från faser i runformsutvecklingen (Palm s. 
30, tabell 3). Generellt är det i ett språkvetenskapligt sammanhang en fördel om grunden 
för en typologisk datering är arkeologisk eller konsthistorisk istället för runologisk eller 
språklig. Förutom att de förstnämnda typerna, som Imer (2015a, Kronologi og kontekst, 25 
f.) påpekar, ofta är baserade på ett större material, minskar risken för cirkelresonemang.  

Trots en medvetenhet om dessa begränsningar hos typologiska dateringar tvingas man 
ändå ofta, på grund av att de absolut daterade inskrifterna är så få, i praktiken utgå från 
dessa typologier och arbeta utifrån antagandet om att de olika dragen representerar från 
varandra avgränsade steg i en utvecklingskedja. Det är annars svårt att exempelvis tolka 
materialet i en diakron studie och nästan omöjligt att genomföra ett materialurval. 
Tillvägagångssättet talar därmed för att det kan vara motiverat att omformulera vad ett på 
detta sätt insamlat material representerar; om typologiska drag associerade med 
tidigvikingatida textkonventioner fungerar som urvalskriterium är det insamlade materialet 
i första hand representativt för den tidigvikingatida skriftkulturen, snarare än för perioden 
700–950/970 i absoluta årtal. På ett liknande sätt resonerar Palm (1992) då han delar in sitt 
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undersökningsmaterial i tre kronologiska grupper. Han skriver (s. 63 f.) att de typologiska 
kriterier som ligger till grund för kategoriseringen inte ger några ”klart åtskilda 
kronologiska grupper, utan snarare åstadkoms grupperingar av inskrifterna med hänsyn till 
deras karaktär av förvikingatida, vikingatida och medeltida inskrifter”.  

2.2 Att studera läsordning genom text 

Med utgångspunkt i textens visuella erbjudande om läsordning undersöks 
läsordningskonventioner i studie II och III samt i avsnitt 4 nedan. Med text avses här 
ristningen och det ristade objektet, både dess språkliga och dess visuella aspekter. Textens 
erbjudande om läsordning innebär den ordning som framhävs i själva texten och som kan 
undersökas frikopplad från ristarens intentioner och faktiska läsares beteenden. Att rikta 
fokus mot texten i sig som källa till läsordningskonventioner motiveras av att kunskapen 
om avsändarens respektive mottagarens läsordning är begränsad för det tidigvikingatida 
runmaterialet. Textsynen tar sin utgångspunkt i Umberto Ecos (1981, 7–11) resonemang 
om hur avsändaren konstruerar texten utifrån en förväntad läsare och hur denna 
modelläsares egenskaper sedan kan urskiljas i texten. Textens erbjudande om läsordning 
är den ordning modelläsaren skulle välja. För att tolka texten behöver faktiska läsare 
förhålla sig till modelläsaren, det vill säga de kan välja att anta textens erbjudande eller inte 
(kanske på grund av att de saknar nödvändig förkunskap). Medan Eco intresserar sig för 
modelläsaren i skönlitteratur har samma textsyn använts som utgångspunkt för 
undersökningar av sakprosa, av exempelvis Anders Björkvall (2003, 2004), Johan 
Tønnesson (2003, 2004) och Andreas Nord (2008). Gemensamt för dessa studier är 
emellertid att intresset riktas mot mer komplicerade former av texttolkning. I studie II och 
III är avsikten att använda samma angreppssätt för att studera textförståelse av mer 
grundläggande slag, det vill säga ordningen textens delar ska läsas i. 

De visuella uttryck som signalerar läsordning i en text kan i större eller mindre 
utsträckning antas vara del av tidigvikingatida textkonventioner. Att studera dessa texters 
erbjudanden innebär alltså samtidigt att mönster för hur text komponeras undersöks, vilket 
också är avhandlingens syfte.  

Angreppssättet får konsekvenser för hur materialet tolkas. Alla visuella uttryck ges 
samma status i den betydelsen att inga delar bortförklaras som ditkomna av en slump eller 
som misstag av ristaren. Fördelen är att analysen blir mer konsekvent, vilket minskar risken 
för att förutfattade meningar om materialet ska påverka tolkningen av de visuella uttrycken. 
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2.3 Socialsemiotik och ett multimodalt perspektiv  
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen av textkonventioner i den 
tidigvikingatida skriftkulturen är socialsemiotisk. Konventioner kring text betraktas här 
som något som formas och omformas inom en social gemenskap i samspel med de 
materiella förutsättningar som råder. Vidare ses språk inom socialsemiotiken som ett av 
flera system genom vilka betydelse kan uttryckas (Holmberg och Karlsson 2006, 29) och 
en multimodal infallsvinkel på studieobjektet innebär att vikt läggs vid dessa andra sätt att 
realisera betydelse på, till exempel bildframställningar eller skriftens organisering på en 
yta (Svensson och Karlsson 2012, 17). Det teoretiska ramverket passar avhandlingens 
syften eftersom det låter inskrifternas visuella uttryck ta plats vid sidan om språket, något 
som är nödvändigt för att undersöka läsordningskonventioner. Genom att lägga störst vikt 
vid inskrifternas visualitet möter man som forskare texten i samma ordning som en 
betraktare, som ju först konfronteras med inskriftens visuella aspekter medan det språkliga 
innehållet (eventuellt) tolkas i ett senare skede. Att fokusera de visuella signalerna till 
förmån för de språkliga kan därmed beskrivas som ett användarperspektiv, vilket skiljer 
sig från exempelvis traditionell runologisk forskning där intresset för den språkliga 
tolkningen ofta får som konsekvens att de translittererade runföljderna studeras separerat 
från det ristade objektet. Båda angreppssätten är givetvis nödvändiga för att förstå 
materialet, men eftersom det har visats lite intresse för textanvändning inom tidigare 
runologisk forskning är denna infallsvinkel värdefull. 

I studie II och III är läsordningskonventioner i fokus. Studie II tar ett helhetsgrepp på 
hur läsordning signaleras visuellt i den tidigvikingatida skriftkulturen, på så sätt att de 
visuella semiotiska resurser som tycks kopplade till läsordning urskiljs. Theo van Leeuwen 
(2005, 3) definierar semiotiska resurser som ”the actions and artefacts we use to 
communicate”. Då det kommer till läsordning rör det sig exempelvis om visuella uttryck 
som runstorlek, radlängd, startradens placering på skriftytan och så vidare. En semiotisk 
resurs har inte en inneboende betydelse utan tillskrivs en sådan inom en social kontext, och 
denna betydelse kan även förändras över tid (s. 3–6). De betydelser som i studie II antas 
kunna realiseras genom visuella resurser kopplade till läsordning hämtas från Gunther 
Kress och van Leeuwens (2006) modell för bildens grammatik, närmare bestämt den del 
av modellen som har med organisering av text att göra. De betydelsesystem som har visat 
sig relevanta är framskjutenhet, sambandsskapande och avgränsning (svenska termer från 
Björkvall 2009, 84–110). Dessa betydelser knyts till läsordningsfunktioner på så sätt att 
framskjutenhet visar lässtart (och i princip läsväg) genom att visuellt framhäva 
startelementet som viktigast för en betraktare. Sambandsskapande kan knytas till läsväg 
genom att element som befinner sig fysiskt nära varandra framställs som om de hör ihop, 
medan avgränsning tvärt om indikerar var vägen för läsningen inte går genom att element 
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presenteras som att de inte har med varandra att göra. Vissa resurser kan inte kopplas till 
någon av de tre betydelserna och antas därför vara direkt knutna till läsordningsfunktioner 
genom konvention.  

2.3.1 En modern modell och ett historiskt material 
Att utgå från Kress och van Leeuwens (2006) modell för bildens grammatik i en 
undersökning av historiska texter innebär att nya frågor kan ställas till ett material som 
länge undersökts med fokus på den språkliga tolkningen. Dock är Kress och van Leeuwens 
modell inte i första hand utformad för att undersöka ett material där forskaren inte kan utgå 
från en förförståelse för hur visualitet i text kan fungera. Då analysmodellen ska anpassas 
till ett historiskt material krävs därför vissa antaganden vad gäller vilka visuella uttryck 
som kan förmodas uttrycka betydelser knutna till läsordning och som därmed i detta 
sammanhang kan tolkas som resurser. Exempelvis antas att samtliga visuella uttryck som 
innebär att startraden eller startpartiet avviker från de övriga raderna eller partierna 
realiserar framskjutenhet. Avsikten är att undvika ett tillvägagångssätt där jag väljer ut 
vilka visuella resurser jag tror realiserar framskjutenhet. Undersökningen skulle i så fall 
snarast handlat om mina förutfattade meningar om materialet istället för om 
tidigvikingatida textkonventioner. Å andra sidan innebär den valda strategin att vissa 
visuella uttryck kan tolkas som resurser som uttrycker framskjutenhet trots att dessa inte 
förståtts så under tidig vikingatid. I synnerhet kanske visuella uttryck som handlar om att 
ett element på något sätt skiljer sig från de övriga genom sin mindre storlek, till exempel 
vad gäller runformer eller radlängd, möjligen inte borde tolkas som resurser; spontant 
uppfattar man att större storlek uttrycker framskjutenhet mer effektivt än mindre.  

Statusen hos de visuella resurser som urskilts på detta sätt är alltså till viss del osäker. 
Det innebär också att de analyser av läsordningen i enskilda inskrifter som bygger på de 
urskilda resurserna blir tentativ (d.v.s. analysen av Bo Boije4 Skee, DR NOR1988;5 Malt 
och U ANF1937;163 Björkö i studie II samt av Ög 136 Rök i studie III). Vidare finns också 
i dessa typer av analyser en risk att de visuella uttrycken övertolkas som kopplade till 
läsordning, helt enkelt genom att inskrifternas visuella egenheter i för stor utsträckning 
behandlas som möjliga signaler om läsordning. Alla delar av en ristnings visuella 
komposition behöver inte ha som huvudsyfte att ge ledtrådar om läsordning, alternativt kan 
vissa visuella uttryck fylla fler funktioner samtidigt, exempelvis signalera läsordning i 
kombination med estetiska aspekter.  
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2.4 Mono- och multisekventiella textstrukturer 
I studie III introduceras en kategorisering av olika textstrukturer hämtad från Anna Gunder 
(2001, 122–29). Kategoriseringen har skapats inom ramen för hypertextteori, och texter 
kan enligt denna vara antingen monosekventiella, det vill säga endast en läsväg erbjuds 
genom hela texten, eller multisekventiella, det vill säga flera olika vägar erbjuds. De 
multisekventiella strukturerna kan i sin tur vara av olika slag; de kan ha axial, nätverks- 
respektive lateral struktur. En axial struktur innebär att det från en överordnad 
monosekventiell ordning erbjuds möjligheten att göra korta avstickare, men läsningen leds 
alltid tillbaka till den monosekventiella huvudfåran (ett typexempel är en akademisk text 
med fotnoter). Nätverksstruktur innebär att flera olika läsvägar framåt erbjuds från ett visst 
textelement och det kan finnas en eller flera vägar in och ut ur texten (webbsidor kan 
exempelvis uppvisa en sådan struktur). Laterala strukturer utmärks däremot av att 
erbjudanden om läsväg saknas mellan de element som ingår i texten, och lässtart erbjuds i 
vilket som helst av dem (ett typexempel är ett tryckt uppslagsverk). 

De visuella resurser som urskiljs i studie II används både i studie II och III som 
underlag för att diskutera erbjudanden om läsordning i enskilda inskrifter. I studie II 
diskuteras tre inskrifter vilka alla är (mer eller mindre) fragmentariskt tolkade: Bo Boije4 
Skee, DR NOR1988;5 Malt och U ANF1937;163 Björkö. Avsikten är att urskilja vilka 
olika alternativa monosekventiella vägar som erbjuds i texten, med förhoppningen att dessa 
ska kunna vara till stöd för framtida mer kompletta språkliga tolkningar. Diskussionen av 
dessa tre inskrifter gäller emellertid aldrig i vilken mån man kan tänka sig att de olika 
alternativa monosekventiella ordningarna kan samexistera i inskrifternas struktur och på så 
sätt öppna för möjligheten att texterna rymmer multisekvenser av något slag. Att så skulle 
vara fallet för just dessa tre inskrifter är osannolikt. Hade vi haft tillgång till en språklig 
tolkning hade denna förmodligen kunnat, ensam eller i kombination med det visuella 
erbjudandet, resultera i en enda monosekventiell ordning.  

I studie III är läsordningen på Ög 136 Rök föremål för undersökning. Inskriftens 
visuellt komplexa komposition motiverar att pröva huruvida svårigheten att bestämma en 
monosekventiell läsordning kan bero på att en förklaringsmodell som inbegriper 
multisekventiella alternativ ligger verkligheten närmare. Gunders (2001) kategorisering 
används därför här. Kategorierna för textstruktur sammanförs med det sätt på vilket Kress 
och van Leeuwens (2006) modell tillämpas i studie II. Där antas visuella resurser ha 
potential att uttrycka betydelserna framskjutenhet, sambandsskapande respektive 
avgränsning, vilket i sin tur kan kopplas till olika läsordningsfunktioner så som beskrivits 
ovan. Kriterier för de olika typerna av strukturer i Gunders modell formuleras med 
utgångspunkt i följande läsordningsfunktioner: lässtart, läsväg och lässlut (det sistnämnda 
diskuteras inte i studie II). Monosekvensen har en lässtart, en läsväg och ett lässlut. En 
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axial struktur har liksom monosekvensen en lässtart, läsväg och lässlut men därifrån finns 
också alternativa läsvägar som emellertid alltid leder tillbaka till den överordnande 
monosekventiella ordningen. En nätverksstruktur kan ha en eller flera lässtarter, flera 
läsvägar erbjuds från ett element och det kan förekomma ett eller flera lässlut. I en lateral 
struktur saknas läsvägar mellan elementen, och lässtart och lässlut erbjuds därför inom 
varje element.  

2.4.1. Tillämpning av Gunders typologi för textstrukturer 
Frågan är i vilken mån man kan anta att Gunders (2001) typologi över olika textstrukturer 
är tillämpbart för runmaterialet. Stora skillnader finns mellan det moderna (och ofta 
digitala) material som Gunder utgår från och runinskrifter. Dels kan man inte anta att lika 
utvecklade konventioner för textstrukturering återfinns i den tidigvikingatida 
skriftkulturen, dels innebär de tillgängliga textmedierna under tidigvikingatid andra 
möjligheter och begränsningar vad gäller strukturen.  

Vissa delar av Gunders (2001) modell kan antas vara mer relevant för undersökningen 
än andra. Textmedium under tidig vikingatid utgörs av olika typer av tredimensionella 
objekt, ofta resta stenar, vilket skiljer sig mycket från Gunders material. I första hand 
diskuterar hon digitala medier av olika slag, men berör exempelvis även textstruktur i 
fysiska böcker. En skillnad är till exempel att i digitala medier finns potential att skapa ett 
stort antal läsvägar vidare från ett visst element, medan tredimensionella objekt som resta 
stenar har begränsade möjligheter till detta. Den tillgängliga ristningsytan begränsar dels 
antalet element som kan ingå i texten, dels möjligheten att signalera läsväg exempelvis 
genom fysisk närhet mellan element. Monosekvenser och laterala strukturer, som kräver få 
läsvägar mellan element, kan därmed vara lättare att åstadkomma på exempelvis en rest 
sten, jämfört med nätverks- och axiala strukturer som kräver fler. Vidare förutsätter 
strukturerna i olika hög grad specifika konventioner kring textens presentation. I synnerhet 
gäller detta kanske den axiala strukturen. I en renodlad axial struktur, som exempelvis en 
text med fotnoter, krävs principer för hur hänvisning fram och tillbaka från den 
monosekventiella huvudfåran ska se ut. En sådan komplex textstrukturering kan man 
troligen inte förväntas hitta i runmaterialet. Kanske skulle man kunna tänka sig en enklare 
variant som i första hand handlar om att skapa någon typ av hierarki mellan delar av det 
språkliga innehållet. Det skulle exempelvis kunna åstadkommas med hjälp av storlek på 
runtecknen. Även placering av skiljetecken har föreslagits ha en sådan funktion (se t.ex. 
Isakson 2003, 65‒69). Att ändå använda Gunders typologi för att beskriva runmaterialet 
motiveras framför allt av modellens enkelhet. Den består av ett fåtal strukturer som ges en 
relativt allmänt hållen beskrivning, vilket gör att många olika typer av faktiska 
multisekventiella strukturer kan beskrivas med hjälp av dem. 
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3 Sammanfattningar 

3.1 Studie I 
Det tidigvikingatida runmaterialet: En inventering. 

I studie I görs en inventering av vilka inskrifter som bör ingå i en tidigvikingatida 
runtextkorpus. Avgränsningen utgår från två typologiskt identifierade skiften i 
runristartraditionen. Starten på perioden utmärks av övergången från den äldre runraden 
med 24 tecken till den yngre som bara består av 16 stycken. Slutet på perioden definieras 
utifrån uppsvinget av den kristna traditionen att resa minnesinskrifter, vilket brukar 
representeras av den yngre av de två Jellingstenarna (DR 42), daterad till mellan 965 och 
970-talet (Stoklund 2006, 369). Två inskrifter vilka kan representera dessa övergångar 
samtidigt som de kan ges en absolut datering används för att bestämma absoluta årtal för 
perioden ifråga. Ribekraniet (DR EM85;151B) daterad arkeologiskt till 725–750 (Søvsø 
2013, 175) representerar periodens början, och den äldre Jellingstenen (DR 41), 
arkeologiskt och historiskt daterad till tidigare än 958 (Stoklund 2006, 369), dess slut. 
Perioden tidigvikingatid räknar jag därför från cirka år 700 till 950/970. Av praktiska skäl 
kopplat till avgränsningsarbetet har gränserna anpassats något från de absoluta dateringar 
som givits de två inskrifterna.  

Eftersom endast ett fåtal inskrifter kan inkluderas utifrån absoluta dateringar 
formuleras ett antal typologiska kriterier för vilka inskrifter som kan räknas till en 
tidigvikingatida textkorpus. En gräns mot det äldre materialet dras utifrån huruvida 
inskriften ifråga uppvisar ett teckensystem som utgår från fler än 16 tecken. Typologiska 
drag som kan avgränsa materialet från de yngre inskrifterna är mer problematiska och olika 
kriterier måste ofta formuleras för olika geografiska områden. Gemensamt är dock att 
inskrifter som kan räknas till en kristen kontext exkluderas. Vad gäller runformer kan 
övergången från kortkvistformer till långkvistformer användas som avgränsningskriterium 
för det svenska materialet. Vidare kan inskrifter med stungna runor exkluderas. Förekomst 
av prepositionsformer (äldre aft/æft eller yngre æftiʀ) kan också ge en indikation på ålder 
(se Peterson 1996, 241–44). Ett annat kriterium för de svenska inskrifterna utgår från 
radupplägg; den typ som i Gräslunds (t.ex. 2006) kronologi utifrån ornamentik kan räknas 
som oornerad (RAK i Samnordisk runtextdatabas) kan, men måste inte enligt Källström 
(2007, 65–67), vara från tidig vikingatid. För det norska materialet har runologiska 
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avgränsningskriterier visat sig svårare att formulera, och många av de norska inskrifterna 
är därmed inkluderade utifrån en arkeologisk datering. För urvalsarbetet har sedan tidigare 
formulerade kronologier också använts. För det danska materialet finns sådana i större 
utsträckning än för övriga områden. De utgörs av Jacobsens kronologi i Danmarks 
runindskrifter (Text, sp. 1013–42) och den i databasen Danske runeindskrifter. Samnordisk 
runtextdatabas samt Olsens (i NIyR, 5: 238–45) kronologi över det norska materialet har 
också använts. Av de inskrifter som återfunnits i någon av de nordiska kolonierna 
inkluderas endast fyra inskrifter från Ryssland. Det bör noteras att samtliga inskrifter från 
Isle of Man exkluderas på grund av att den konsthistoriska dateringen till mellan 930 och 
1020 (Barnes 2013, 60) inte går att förena med vissa sena runologiska och språkliga drag 
som inskrifterna uppvisar.  

Sammanlagt har 132 signum inkluderats i korpusen. Av dessa räknas 27 stycken till 
”osäker grupp” eftersom det av olika anledningar inte är säkert att de ska föras till perioden 
ifråga. Från danskt område finns 56 inskrifter, varav 18 på lösföremål och 38 på sten. På 
svensk mark finns 53 inskrifter, varav 21 på lösföremål och 32 på sten. Av de norska 
inskrifterna finns 15 norska på lösföremål och 4 på sten. Slutligen är alla 4 utomnordiska 
inskrifter ristade på lösföremål. 

3.2 Studie II 

Läsordning i tidigvikingatida runristningar 

I studie II undersöks gemensamma principer för de tidigvikingatida runtexternas visuella 
erbjudande om läsordning(ar). Som underlag för undersökningen ligger de inskrifter i 
korpusen vars läsordning helt eller delvis kan bestämmas på språklig grund. Analysen 
består i att urskilja de visuella uttryck som tycks indikera denna språkligt grundade 
läsordning. Studie II rymmer också analyser av tre ristningar, Bo Boije4 Skee, 
U ANF1937;163 Björkö och DR NOR1988;5 Malt, vilka alla är problematiska vad gäller 
läsordningen. De principer för visuellt erbjuden läsordning som ringats in används för att 
argumentera för vissa läsordningar av dessa tre inskrifter. Undersökningens teoretiska 
ramverk tar sin utgångspunkt i socialsemiotiken med särskild vikt vid ett multimodalt 
perspektiv, vilket innebär att fler sätt att uttrycka betydelse än språk uppmärksammas. Den 
läsordning som undersöks är inte ristarens eller faktiska läsares utan den läsordning som 
erbjuds i själva texten. Delar av Kress och van Leeuwens (2006) analysmodell för att 
undersöka bildens grammatik används. Närmare bestämt har den som rör textens visuella 
organisering visat sig användbar i sammanhanget.  
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Resultatet består i att ett antal semiotiska visuella resurser som på olika sätt kan knytas 
till läsordning urskiljs i materialet. Resurserna antas, med utgångspunkt i Kress och van 
Leeuwens modell, kunna uttrycka något av de tre betydelsesystemen, framskjutenhet, 
sambandsskapande eller avgränsning. Dessa tre betydelser knyts till läsordningsfunktioner 
på så sätt att framskjutenhet hos ett visuellt element knyts till lässtart, medan 
sambandsskapande och avgränsning kopplas till var läsväg går respektive inte går. Tre 
olika visuella element är utgångspunkt för analysen: rad (en runföljd som utan avbrott löper 
i en riktning), parti (all ristning på en sida av ett objekt) samt komposition (all ristning på 
ett objekt). I alla tre element undersöks visuella resurser kopplade till lässtart, medan läsväg 
endast undersöks mellan rader och mellan partier. Resurser som uttrycker framskjutenhet 
och kan kopplas till startrad i ett parti utgörs ofta av visuella uttryck som har med 
storleksförhållande att göra, som runstorlek, radlängd eller större grupp av rader. Resurser 
som realiserar sambandsskapande och kan knytas till var läsväg går är oftast kopplade till 
fysisk närhet som närhet mellan rader eller närliggande startpunkt för rad. Resurser som 
uttrycker avgränsning och förbinds med var läsväg inte går har med fysiskt avstånd att 
göra, exempelvis avstånd mellan rader eller avstånd till radens startpunkt. Ett antal 
resurser kan kopplas till läsordningsfunktioner utan att de uttrycker någon av de tre 
betydelserna. I första hand verkar dessa ha med riktning att göra; radordning handlar 
exempelvis om åt vilket håll, mot höger, vänster eller växlande riktning, som vertikala 
rader inom ett parti ska läsas. De resurser som på detta sätt urskilts i materialet används 
som utgångspunkt för att diskutera läsordningen i tre inskrifter, Skeestenen, Björköhänget 
och Maltstenen. Inskrifterna saknar en språklig tolkning som på ett tydligt sätt skulle kunna 
indikera en viss ordning mellan raderna och analysen utgör därmed exempel på hur långt 
man kan komma i ett resonemang om läsordning enbart på visuella grunder. För alla tre 
inskrifter föreslås flera olika alternativa vägar som texternas visuella erbjudande kan 
resultera i.  

3.3 Studie III 

Rökstenens visuella textstruktur 

I studie III undersöks Rökstenens (Ög 136) läsordning. I analysen prövas om både 
monosekventiella och multisekventiella textstrukturer återfinns i ristningen, det vill säga 
om det vid sidan av läsordningar där endast en väg erbjuds mellan element i inskriften 
(monosekvenser) finns andra typer av läsordningar erbjudna (multisekvenser). Liksom i 
studie II är fokus för undersökningen den struktur som erbjuds i själva texten, inte ristarens 
avsedda eller faktiska läsares upplevda struktur. För att beskriva Rökstenens läsordning 
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urskiljs tre typer av visuella element som ordningen ska bestämmas mellan: rad (en 
runföljd som i stort sett utan avbrott löper i en viss riktning), delparti (en eller flera rader 
som avgränsas från andra rader) och komposition (all ristning på stenen). En förutsättning 
för att runföljder ska räknas som ett visuellt element är att de läses klart innan nästa element 
påbörjas. I studie II räknas parti (all ristning på en av det ristade objektets sidor) som ett 
visuellt element. Eftersom det är osäkert huruvida samtliga rader placerade på en av 
Rökstenens bredsidor verkligen ska läsas i en följd definieras inte parti som visuellt 
element i studie III. Dock övervägs alternativet att partier läses klart innan nästa påbörjas i 
analysen. För att beskriva Rökstenens textstruktur används, utöver Kress och van 
Leeuwens (2006) modell, en typologi som utarbetats av Gunder (2001). Förutom 
monosekventiella strukturer räknar hon med tre olika multisekventiella: axial, lateral och 
nätverksstruktur. En axial struktur innebär som tidigare nämnts att det från en 
monosekventiell huvudlinje i texten erbjuds möjlighet att göra avstickare, som dock alltid 
till slut leder tillbaka till den monosekventiella huvudfåran. En lateral struktur innebär att 
texten består av från varandra separerade element, utan erbjuden läsväg mellan. Lässtart 
erbjuds i vilket som helst av elementen. I en nätverksstruktur erbjuds flera vägar framåt 
från varje element och det kan finnas en eller flera lässtarter respektive lässlut. I analysen 
används de semiotiska resurser som urskilts i studie II för att diskutera möjliga läsvägar 
mellan de olika visuella elementen som ingår i Rökstenens komposition. Utifrån detta 
framträder en struktur för Rökstenens text som beskrivs med hjälp av Gunders modell. 
Resultatet visar att Rökstenens text består av både monosekvenser och multisekvenser. 
Monosekvenserna finns dels mellan rader inom ett delparti då detta består av fler än en rad, 
men också mellan vissa av delpartierna (i synnerhet mellan de två delpartier som finns på 
den första bredsidan och delpartiet som finns på smalsidan till höger om denna). 
Multisekvenserna består av två möjliga laterala strukturer och en nätverksstruktur. 
Förhållandet mellan de nyss nämnda delpartierna som bildar en monosekvens och den 
resterande ristningen kan till exempel beskrivas som en lateral struktur i den bemärkelsen 
att ingen tydlig läsväg erbjuds vidare efter smalsidans rad. Nätverksstrukturen är 
begränsad; bara fyra element ingår. De olika strukturerna kan tänkas fylla olika funktioner 
i textframställningen, exempelvis att samspela med språkliga betydelser. I en monosekvens 
kan till exempel ett språkligt innehåll vara beroende av en bestämd ordningsföljd för att bli 
förstått, något som inte gäller för nätverket. En lateral struktur skulle kunna motiveras av 
att det finns ett innehållsligt avbrott av något slag.  
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4 Resultat 

Avhandlingens syfte är att undersöka vilka visuella konventioner som under nordisk 
tidigvikingatid är vägledande för utformningen av runtexters komposition, vilket uppfylls 
genom de tre studier som presenterats i avsnitt 3 ovan samt genom avsnitt 4.2 nedan. I 
avsnitt 4.1, 4.3 och 4.4 sammanfattas och diskuteras studiernas resultat utifrån 
avhandlingens tre frågeställningar. Avsnitt 4.2 rymmer en granskning av hela det 
tidigvikingatida runmaterialet vad gäller förhållandet mellan språkligt respektive visuellt 
erbjudna läsordningar samt hur fördelningen mellan mono- respektive multisekventiella 
textstrukturer ser ut. Avsnittet utgör en av utgångspunkterna för diskussionen av 
avhandlingens andra fråga i 4.3. I avsnitt 4.5 redogörs slutligen för vilken fortsatt forskning 
som avhandlingen möjliggör.  

4.1 En nordisk tidigvikingatida textkorpus 
Avhandlingens första fråga lyder: Vilka inskrifter bör ingå i en korpus som ska ligga till 
grund för undersökningar av visuella runtextkonventioner under nordisk tidigvikingatid? 
Frågan besvaras framför allt i studie I där urvalskriterier för vilka inskrifter som bör ingå i 
en nordisk tidigvikingatida korpus formuleras och en inskriftsförteckning över en 
tidigvikingatida textkorpus avslutningsvis presenteras. Detta resultat ska diskuteras i det 
följande, med fokus på de valda urvalskriterierna. Vissa av dessa kriterier fungerar mindre 
bra och andra val hade möjligen kunnat göras, vilket hade fått konsekvenser för det 
insamlade materialet. Avslutningsvis ska även några inskrifter nämnas vilka eventuellt 
kunde ha inkluderats i korpusen men som av olika anledningar förbigåtts. 

4.1.1 Urvalskriterier för en tidigvikingatida nordisk textkorpus 
Nordisk tidigvikingatid definieras på typologiska grunder utifrån två större förändringar i 
skrifttraditionen; övergången till ett teckensystem som bygger på 16 runtecken, istället för 
24 får utmärka periodens början, medan periodens slut markeras av att den kristna 
traditionen att resa minnesinskrifter får spridning. Två absolut daterade inskrifter, 
DR EM85;151B Ribe som förs till år 725–750 enligt Morten Søvsø (2013, 175), respektive 
DR 41 Jelling 1 som Marie Stoklund (2006, 369) tidfäster till tidigare än 958, får 
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representera dessa skiften och utifrån dessa två ristningar sätts absoluta årtal för perioden 
till från cirka år 700 och fram till 950/970.  

De två skiften som representerar periodens början respektive slut kompletteras av fler 
typologiska kriterier. För avgränsningen mot det urnordiska materialet innebär det framför 
allt att vissa runformer som bedömts som typologiskt äldre respektive yngre kan användas 
som en indikation på inskriftens ålder vid sidan av huruvida runtecknens notation indikerar 
ett system om 16 tecken. Avgränsningen mot det senvikingatida materialet är mer 
komplicerad. Inskrifter som tyder på en kristen kontext, genom förmålstyp, innehåll eller 
ornamentik, exkluderas. Vidare används skiftet från kort- till långkvistrunformer på 
framför allt svenskt område för att avgränsa materialet. Övergången kan knytas till trenden 
att rista kristna minnesinskrifter eftersom denna sed börjar spridas från danskt område där 
framför allt långkvistrunformer används. Andra typologiska kriterier utgörs av att inskrifter 
med stungna runor exkluderas. För det svenska materialet kan viss typ av radupplägg 
(oornerade inskrifter enligt Gräslunds, t.ex. 2006, kronologi, RAK i Samnordisk 
runtextdatabas) tyda på att inskriften hör till vikingatidens tidigare del. Även för det norska 
materialet kan ornamentik användas som urvalskriterium, men i första hand för att 
exkludera inskrifter. Även språkliga drag utnyttjas, till exempel ordformer (exempelvis 
äldre aft/æft gentemot yngre æftiʀ; se Peterson 1996, 241–44) eller bevarat R /ʀ/ i norska 
inskrifter (NIyR, 2: 175). Användningen av formeln aft X-tyder också på ålder.  

Sammanlagt 132 olika signum kan föras till den tidigvikingatida perioden så som 
definierad ovan, antingen genom att de uppfyller kriterier som utmärker tidigvikingatida 
skriftkultur eller att de utifrån arkeologiska eller konsthistoriska dateringar kan placeras 
inom tidsramen 700–950/970. Insamlingen av materialet har dessutom, särskilt för det 
danska materialet, byggt på kronologier uppställda av andra forskare, framför allt 
databasen Danske runindskrifter och Danmarks runindskrifter, men också Olsens 
kronologi (i NIyR, 5: 238–45) för det norska inskrifterna. För insamlingen har Samnordisk 
runtextdatabas varit viktig.  

4.1.2 Förhållandet mellan avgränsningen i tid till 950/970 och geografiskt 
område 
De typologiska kriterier som används för att avgränsa det urnordiska materialet från det 
tidigvikingatida är desamma för hela det undersökta området och utgår från förändringar i 
runraden. För att skilja mellan tidig- och senvikingatida inskrifter måste däremot så som 
framgått ovan olika kriterier formuleras. Övergången från den äldre till den yngre runraden 
kan därmed tolkas som en mer genomgripande förändring som gäller runristartraditionen 
på bred front medan de förändringar i skriftkulturen som sker i mitten och under andra 
hälften av 900-talet inte är lika djupgående. Kanske är det därmed inte lika självklart att en 
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gräns ska dras just där. Det har dessutom visat sig vara olika lätt att formulera kriterier för 
gränsen mellan tidig- och senvikingatid för olika delar av det geografiska området. På 
svensk mark har runologiska kriterier som sagt varit användbara och till viss del även 
inskrifternas komposition. För det danska materialet finns i mycket högre grad redan 
utarbetade kronologier som har kunnat användas. Mest problematiskt har det norska 
materialet varit. Här ser man för det första ingen stor ökning av kristna minnesinskrifter 
mot 900-talets slut och 1000-talets början, samtidigt som gränsen mellan inskrifter med 
kortkvist- respektive långkvistformer är mer diffus än för de svenska inskrifterna. På norskt 
område är det i första hand kristnandet som i studie I motiverar en gränsdragning till just 
slutet av 900-talet. Det tycks dock som om kristnandeprocessen inte har åstadkommit 
plötsliga förändringar i skriftkulturen, varför det möjligen inte är motiverat att använda 
denna för samhälle och religion visserligen stora förändring som utgångspunkt för att 
avgränsa perioder inom runristartraditionen. Resultatet i studie I kan alltså tolkas som att 
en tydlig gräns mellan en tidig- respektive senvikingatida skriftkultur i högre utsträckning 
återfinns på svenskt område, medan det norska materialet utmärks av en större kontinuitet. 
I det danska materialet kan man se en ökad produktion av minnesinskrifter i och med 
kristnandet, dock inte i lika hög grad som i Sverige. Samtidigt finns redan under tidig 
vikingatid texttypen minnesinskrift i större utsträckning representerad på danskt område, 
även om dessa inskrifter alltså inte är ristade i en kristen kontext. Även för det danska 
materialet är alltså gränsen som formulerats mot det senvikingatida materialet något mindre 
passande än för det svenska. En konsekvens av att gränsdragningen ifråga passar dåligt för 
det norska materialet är att få norska steninskrifter kan inkluderas i korpusen (för 
lösföremål finns i högre utsträckning arkeologiska eller konsthistoriska dateringar som kan 
knyta dem till perioden ifråga).  

Även på regional nivå finns inskriftsgrupper som är svårare att passa in i den 
specificerade perioden än andra. Det gäller kanske i synnerhet kortkvistinskrifterna från 
Gotland. Samtliga har inkluderats i korpusen trots att vissa av ristningarna uppvisar yngre 
språkdrag. Det gäller G 110 Tjängvide som har yngre ræisti, inte äldre ræisþi, men däremot 
äldre aft, inte yngre æftiʀ (Källström 2012, 124). Formen ræisþi förekommer på det 
svenska fastlandet in på 1000-talet uppger Källström. Vidare kan G 252 Lokrume på grund 
av användningen av formen at eventuellt vara ännu yngre än Tjängvidestenen enligt 
Källström (2012, 126 f.). Även G 280 Pilgårds och G 225 Svenskens kan vara yngre än 
950/970 (Snædal 2002, 64). Källström (2012, 122) är benägen att föra hela gruppen 
bildstenar med kortkvistinskrifter till 900-talet (eller tidigare); de skulle då vara samtida 
med kortkvistinskrifter från det svenska fastlandet. Men eventuellt kan alltså vissa av 
inskrifterna ifråga ha ristats senare än 950/970. Att inkludera hela gruppen, istället för att 
försöka skilja ut de tidigaste från de sena, motiveras av att det enligt Källström (s. 121, 
127) finns en tydlig gräns i det gotländska materialet mellan gruppen av kortkvistinskrifter 
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och en yngre typ av bildstenar med runinskrift. Den yngre gruppen skiljer sig enligt 
Källström genom att vara ristad med långkvistrunformer, ha ett annorlunda 
ristningsupplägg och ett annat bruk av skiljetecken. Han för den yngre gruppen till 1000-
talet utifrån ornamentik och språkformer. Det tycks alltså som om den större skiljelinjen i 
det gotländska materialet kan ha infunnit sig något senare än 950/970 i absoluta årtal. Hade 
utgångspunkten för gränsdragningen av den tidigvikingatida korpusen varit runmaterialet 
från Gotland hade en absolut tidsgräns troligen fått sättas senare än 950/970. Att ändå 
inkludera alla kortkvistinskrifter i korpusen motiveras av att de tycks höra till en 
tidigvikingatida, snarare än en senvikingatida, skrifttradition. Dock verkar alltså denna 
tradition eventuellt ha hållit i sig något längre på Gotland än på det svenska fastlandet. 
Störst blir förmodligen tidsskillnaden i absoluta tal gentemot det danska materialet. Här 
dras gränsen för den tidigvikingatida traditionen mellan den äldre och yngre Jellingstenen 
(DR 41 respektive DR 42). Den förstnämnda dateras till före 958 och den sistnämnda till 
mellan 965 och 970-talet (Stoklund 2006, 369).  

 Det finns också exempel på inskriftsgrupper som uteslutits trots att de möjligen kan 
ha ristats före 950/970. Särskilt ska inskrifterna från Isle of Man nämnas. En konsthistorisk 
datering av gruppen har gjorts till mellan 930 och 1020 (Barnes 2019, 57) vilket innebär 
att de tidigaste inskrifterna faller inom ramen för den period jag vill avgränsa. Ett antal 
drag som snarast förknippas med en senvikingatida skriftkultur syns dock bland Man-
inskrifterna, som exempelvis stungna runor, ÍÊ för /o/ och den längre formen eptir istället 
för äldre ept, och inte bara bland de inskrifter som kan räknas till de senare i gruppen 
(Barnes s. 59 f.). Michael P. Barnes (s. 61–63) överväger olika möjliga lösningar på 
problemet och menar att om inte den konsthistoriska dateringen kan skjutas framåt måste 
uppfattningen om språk- och runformsutvecklingen revideras; kanske kan man tänka sig 
att dessa novationer faktiskt uppkom på brittiska öarna, utan påverkan från den 
skandinaviska runristartraditionen, eller att enbart de Man-inskrifter som faktiskt 
innehåller novationer dateras till efter 1020, medan övriga räknas till perioden mellan 930 
och 1020. Inget säkert svar kan dock ges, men när det kommer till Man-inskrifterna är 
alltså situationen eventuellt den omvända jämfört med de gotländska ristningarna; delar av 
inskriftsgruppen kan möjligen höra till tiden före 950/970 samtidigt som de uppvisar 
språkliga eller runologiska drag som i första hand associeras med en senvikingatida 
skrifttradition. I studie I exkluderas hela gruppen på grund av osäkerheten kring dateringen 
samt att man kan räkna med att runtraditionen på Isle of Man påverkats av den keltisk 
kristna kontexten (Barnes 2013, 77), men möjligen hade man, så som Barnes föreslår, 
kunnat laborera med en kronologi mellan inskrifterna för att kunna inkludera vissa av dem.  

Den tidigvikingatida skrifttraditionen verkar alltså för det första ha olika utsträckning 
i tid beroende på vilket geografiskt område man undersöker och för det andra passar den 
ökade produktionen av kristna minnesinskrifter vissa geografiska områden bättre som 
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gräns mot det senvikingatida materialet. Avslutningsvis kan man också fråga sig om olika 
texttyper knutna till den tidigvikingatida skriftkulturen har olika utsträckning i tiden. 
Spridningen av kristna minnesinskrifter berör ristning på resta stenar men berättar 
nödvändigtvis inte något om eventuella skiften bland de texttyper som finns representerade 
bland lösföremålen. Frågan skulle behöva en särskild utredning. Ristningar på 
lösföremålen i materialet är mindre utforskade än de på resta stenar. Förmodligen beror 
detta på lösföremålsinskrifternas karaktär; de är ofta korta, skadade eller svårtydda, varför 
det är svårare att säga något bestämt om dem som grupp. 

4.1.3 Tillägg till inskriftsförteckningen i studie I 
Slutligen ska några inskrifter nämnas som eventuellt kunde ha inkluderats i den 
tidigvikingatida textkorpus som presenteras i studie I men som av olika anledningar 
förbisetts. Imer (2015b, 166) nämner en dansk inskrift (hmar is ’(detta) är en hammare’) 
på en liten Torshammare, hittad 2014 i Købelev på Lolland. Föremålet daterar hon till 900-
talet. Hammaren är 2,5 cm hög och av brons (Rasmussen et al. 2014, 16). Vidare finns 
enligt Magnus Källström en gotländsk inskrift i Eskelhems kyrka som inte inkluderats i 
SRI.4 Det rör sig om en bildsten med kortkvistrunristning som han menar i likhet med de 
övriga gotländska kortkvistinskrifterna bör kunna räknas till tidig vikingatid. I studie I 
inkluderas vidare inte några av de inskrifter som påståtts finnas på kufiska mynt (beskrivna 
av Hammarberg och Rispling 1985). Enligt Källström bör några av dessa verkligen vara 
runristningar från tidig vikingatid.5  

Slutligen ska exkluderingen av tre runbleck kommenteras. Av de bleck Sofia 
Pereswetoff-Morath (2019) räknar till vikingatidens tidigare del inkluderas inte blecket 
från Järfälla (U Fv1969;210), med dateringen till runt år 1000 utifrån myntfynd 
(Pereswetoff-Morath s. 175), och heller inte de två blecken från Gällungs (G 261). De 
sistnämnda uppger Thorgunn Snædal (Gotlands runinskrifter, del 3) har hittats i en grav 
daterad till vikingatid. Ett av blecken kan på runologisk grund (u-runornas former 
påminner om kortkvistvarianten med lågt ansatt bistav) möjligen höra till 900-talet menar 
Snædal. Pereswetoff-Morath (2019, 241–43) diskuterar inte Snædals datering utifrån sin 
nyläsning men nämner att hon till skillnad från Snædal inte ser några a- och n-runor med 
ensidig bistav. G 261 skulle eventuellt kunna ha förts till ”osäker grupp” och inkluderats i 
den tidigvikingatida textkorpusen. Eftersom bleckets ristning är svårläst och eftersom 
ingen språklig tolkning har givits runföljderna, vilket skulle kunna bekräfta läsningen av 
u-runorna, samt att det också finns ett exempel på en u-runa med bistaven ansatt vid 
huvudstavens topp, exkluderas inskriften. Som jämförelse kan nämnas att G 186 och G 187 
                                                 
4 Muntligt meddelande vid seminarium 26 februari 2020.  
5 Muntligt meddelande vid seminarium 26 februari 2020. 
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inkluderas utifrån u-runornas form, men här är läsningen säker och runföljderna har givits 
en språklig tolkning. 

Diskussionen av de tre runblecken mynnar ut i samma bedömning som görs i studie I 
och påverkar därmed inte studiernas resultat. Däremot kan en eventuell inkludering av de 
kufiska mynten innebära att ristningar på denna typ av föremål får en större representation 
i den tidigvikingatida textkorpusen. Troligtvis hade en inkludering av dessa inskrifter inte 
förändrat resultatet i studie II i större utsträckning; utifrån framställningen i Hammarberg 
och Rispling (1985) tycks det vara fråga om korta inskrifter som i första hand har 
karaktären av klotter, och som förmodligen inte hade kunnat lämna mycket information 
vad gäller hur läsordning mellan olika rader i en inskrift signaleras visuellt (samma sak kan 
sägas om den korta inskriften på bronshammaren). Möjligen hade andelen inskrifter med 
bara en rad ökat vilket påverkar beskrivningen av fördelningen mellan flerradiga respektive 
enradiga inskrifter i studie II. I vilken utsträckning denna fördelning hade förändrats är 
dock beroende av hur många av mynten ifråga som verkligen kan antas rymma runtecken 
och vad ristningen består av, något jag inte har haft möjlighet att undersöka. Även den 
gotländska inskriften från Eskelhems kyrka skulle jag behöva studera närmare för att 
avgöra om den eventuellt kan bidra med information om visuellt signalerad läsordning. 
Som inskriftstyp ”bildsten med runristning” finns den dock redan representerad i den 
korpus som sammanställs i studie I. 

4.2 Språkligt respektive visuellt erbjudna läsordningar samt 
mono- respektive multisekventiella textstrukturer  
Följande avsnitt syftar till att komplettera resultaten från studie II där ett antal visuella 
resurser som markerar läsordning urskiljs, och studie III där en fallstudie av Rökstenen 
(Ög 136) visar att ristningen vid sidan av monosekventiella strukturer även rymmer 
multisekventiella. I föreliggande avsnitt undersöks hela det tidigvikingatida materialet, 
dels med avseende på i vilken utsträckning visuellt erbjuden läsordning tycks samspela 
med en språkligt erbjuden,6 dels huruvida multisekventiella strukturer återfinns även i 
andra tidigvikingatida inskrifter än Rökstenen. I avsnitt 4.3 nedan diskuteras sedan 
resultaten från studie II, III och föreliggande avsnitt.  

Utgångspunkt för följande avsnitt är de två inskriftsgrupper som urskiljs i studie II. 
Närmare bestämt ska en visuell analys förhållas till den kategorisering som görs i studie II 
utifrån i vilken grad inskrifternas läsordning är språkligt given. I studie II görs en 

                                                 
6 Det kan vara problematiskt att isolera de visuellt uttryckta betydelserna på det sätt som görs i studie II; 
kanske är de inte alls i överensstämmelse med de språkliga. Så som Bianchi visar för det senvikingatida 
materialet, både i en studie av ett större material (2010, 85–100) och i fallstudier (2015), korrelerar emellertid 
de språkliga och visuella strukturerna ofta med varandra. 
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uppdelning i inskrifter vars läsordning i sin helhet kan bestämmas på språklig grund (13 
stycken) och sådana där detta inte är möjligt alls (47 flerradiga inskrifter).7 Dessutom finns 
14 inskrifter vars läsordning endast delvis är språkligt given. Indelningen baseras på ett 
antal kriterier formulerade i studie II (se s. 47–52). Fördelningen mellan grupperna ger 
intrycket att inskrifternas språkligt grundade läsordning i de flesta fall inte går att 
bestämma. Dock är de allra flesta av de 47 flerradiga inskrifterna förda till denna grupp 
eftersom de inte är tolkade med tillräcklig säkerhet, antingen på grund av skador eller 
svårtydda runföljder. Bara 7 eller kanske 8 av de 47 inskrifterna saknar en språkligt given 
läsordning utan att detta i första hand beror på den typen av tolkningssvårigheter.8 De olika 
inskriftsgrupperna diskuteras också utifrån huruvida de språkligt och visuellt erbjudna 
läsordningarna tycks utgöra mono- eller multisekvenser. 

Metodiskt uppstår ett problem då det visuella erbjudandet ska undersökas i de 
inskrifter vars läsordning helt eller delvis går att bestämma på språklig grund. Eftersom 
denna analys utgår från de visuella resurser som urskiljs i studie II, det vill säga de resurser 
som har identifierats just med utgångspunkt i de inskrifter som rymmer en språkligt given 
läsordning, finns här en risk för cirkelresonemang. Samma problem uppstår i studie III i 
samband med analysen av Rökstenens inskrift. Jag väljer samma tillvägagångssätt här som 
i studie III (se studie III, 12); i de fall resurserna ifråga är välbelagda tillämpas de utan 
restriktioner i analysen av inskrifternas struktur. I de fall det endast finns ett fåtal belägg 
på resursen och ett av dessa återfinns i den undersökta inskriften tillämpas resursen inte för 
att argumentera för en viss läsordning i de delar av ristningens komposition som utgör 
själva belägget.  

4.2.1 Texter som saknar ett språkligt erbjudande om en monosekventiell 
läsordning  
Utifrån de visuella resurser som kan kopplas till läsordningsfunktioner i studie II erbjuds 
visuellt en monosekventiell läsordning i tre av de åtta inskrifter som saknar en språkligt 
given läsordning: N A210–N A211 Slemmedal (två signum som hör till samma 
komposition), Ög 43 Ingelstad och (i något mindre mån) DR 239 Gørlev 1. Också på 
DR 105 Laurbjerg kan man tänka sig att lässtart erbjuds i den längre raden även om den 
                                                 
7 Observera att det är fråga om 47 stycken kompositioner, inte signum. Ytterligare 24 inskrifter kan dessutom 
räknas till gruppen med inskrifter vars läsordning inte alls kan bestämmas på språklig grund, men på grund 
av skador är det osäkert om dessa har haft fler än en rad. 
8 Eventuellt skulle ytterligare några inskrifter kunna räknas till denna grupp; vissa ristningar rymmer dels 
tolkade rader mellan vilka ordningen inte kan bestämmas på språklig grund, dels skadade eller otolkade rader. 
En osäkerhetsfaktor är också att flera av dessa 8 inskrifter är mer eller mindre dunkla till sitt innehåll. Även 
om vi idag har tolkat de ord som ingår i inskriften är sammanhanget alltså inte alltid klart. Det är därför svårt 
att säkert säga om det verkligen saknas en språkligt erbjuden läsordning eller om det är vår bristande kunskap 
om den kontext inskriften ristats i som gör att vi inte kan urskilja den. 
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befinner sig på en smalsida (vilket är ovanligt för en startrad). Tre av de fyra återstående 
inskrifterna, DR 211 Nørre Nærå, G 225 Svenskens, Sm NOR2001;25 Tunnerstad består 
av två rader vardera mellan vilka ordningen inte kan bestämmas säkert. Eftersom det 
saknas både ett språkligt och ett visuellt erbjudande om en viss väg mellan raderna i 
respektive inskrift ligger det närmast till hands att beskriva strukturen som lateral; lässtart 
kan vara i vilken som helst av raderna. Däremot kanske man inte kan säga att de är laterala 
i den bemärkelsen att ingen läsväg erbjuds mellan elementen; en läsväg erbjuds alltid från 
det ena till det andra eftersom det inte ingår ett tredje element i strukturen.9 Även 
Ribekammen (utan signum), kan troligen räknas till denna grupp. Inskriften består av tre 
rader mellan vilka det inte tycks finnas en språkligt och bara delvis en visuellt erbjuden 
läsordning. 

I de återstående 39 inskrifterna för vilka en språkligt given läsordning inte går att 
fastställa beror detta som ovan nämnts på att runföljderna av en eller annan anledning inte 
är säkert tolkade. I vissa fall kan man emellertid säga något om den visuellt erbjudna 
läsordningen. Tre av dessa inskrifter, Bo Boije4 Skee, U ANF1937;163 Björkö och 
DR NOR1988;5 Malt diskuteras utförligt i studie II. I alla tre fall erbjuds flera alternativa 
läsordningar visuellt. Analysen hade dock inte som mål att urskilja multisekventiella 
strukturer utan att identifiera olika monosekventiella alternativ. Vad gäller Maltstenen och 
Björköhänget finns ingen anledning att anta multisekventiella ordningar. På Skeestenen 
däremot erbjuds ibland flera olika vägar framåt visuellt vilket påminner om en 
nätverksstruktur. Dock rymmer elementen på Skeestenen ofta korta runföljder (även om 
det p.g.a. stenens skador är svårt att säga hur korta). Det är därför osannolikt att elementen 
rymmer så stora avsnitt att de innehållsmässigt är tillräckligt självständiga för att vara en 
fungerande del i en nätverksstruktur. I Skeestenens fall hade de visuellt tvetydiga 
läsvägarna förmodligen försvunnit till förmån för ett monosekventiellt alternativ om vi 
hade känt till den språkliga tolkningen.  

Övriga inskrifter som saknar språkligt given läsordning är i de flesta fall alltför 
skadade för att något säkert ska kunna sägas om det visuella erbjudandet. Några inskrifter 
rymmer emellertid ett visuellt erbjudande om en monosekventiell läsordning genom hela 
inskriften, även om det i vissa fall är osäkert på grund av skador (så på DR 221 
Vordingborg, DR 254 Herlev, DR NOR1998;21 Färlöv, U ANF1937;172 Björkö 
DR EM85;350 Hemdrup och N 282–284 Trå). Ett mindre antal tycks rymma en visuellt 
erbjuden monosekventiell läsordning genom delar av inskriften (exempelvis på Vg 119 
Sparlösa och DR EM85;371A Haddeby). Mest intressant i sammanhanget är kanske den 
långa inskriften på Sparlösastenen. En analys av det visuella erbjudandet om läsordningen 

                                                 
9 Eftersom det inte finns en tredje rad att jämföra med går det inte att säga säkert huruvida de två raderna i 
respektive inskrift har ett visuellt samband eller tvärtom är avgränsade från varandra.  
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av denna runtext kräver dock en särskild utredning; stenen är ristad på alla fyra sidor och 
dessutom på olika avsatser nära toppen och en uppfattning av texten som tredimensionellt 
objekt är nödvändig för att kunna diskutera den visuellt erbjudna läsordningen. Kort kan 
sägas att kompositionens lässtart erbjuds i partiet med störst runformer (runstorlek), men 
eventuellt också i andra partier om dessa upplevs större till ytan (större parti). Förutom 
partiet med stora runformer urskiljer sig grupper om flera rader och det är inte självklart i 
vilken ordning dessa ska läsas.  

Ett fåtal inskrifter är av samma typ som diskuterats ovan, två rader vars inbördes 
ordning inte går att bestämma på visuella grunder, exempelvis DR EM85;348 Lindholm, 
U NOR2002;28 Björkö och RU Melnikova2001;181 Gorodišče 1. Dessa kan som tidigare 
nämnts beskrivas som (i visuell bemärkelse) laterala på så sätt att lässtart erbjuds visuellt i 
vilket av de ingående elementen som helst. Möjligen kan G 361 Hallbjäns och 
RU Melnikova2001;196 Staraja Ladoga (med fyra rader fördelade på två partier) räknas 
hit eftersom de eventuella visuellt erbjudna läsordningarna är mycket otydliga.  

4.2.2 Texter där en monosekventiell läsordning i sin helhet erbjuds språkligt  
I de 13 inskrifter där en monosekventiell läsordning helt går att urskilja på språklig grund 
erbjuds i allmänhet samma ordning visuellt med mer eller mindre tydlighet. I två fall 
(DR 30 Bække 2 och DR 250 Høje Tåstrup) finns det ett svagare visuellt erbjudande på så 
sätt att det inte är självklart om de två raderna som ingår i inskriften ska läsas från vänster 
mot höger eller tvärtom, vilket ger drag av en visuellt lateral struktur eftersom lässtart finns 
erbjuden i alla ingående element. Även DR 2 Haddeby 2 kan nämnas som ett exempel på 
en inskrift där det visuella erbjudandet om läsväg inte är starkt markerat. Lässtart erbjuds i 
partiet med två rader (större parti) i den längre raden längst till vänster (radlängd och 
placering av rad). Raden ifråga sträcker sig dock över toppen och ned på den intilliggande 
sidan där inskriftens tredje rad finns. Möjligen är det visuellt något tvetydigt om läsvägen 
fortsätter i raden på samma sida som den inledande raden börjar, eller i raden på den sida 
startraden slutar. Här skulle det alltså snarast vara fråga om en visuell nätverksstruktur; 
läsväg vidare erbjuds i två olika element. Dessa multisekventiella strukturer är emellertid 
inte möjliga om den språkligt erbjudna läsordningen tas hänsyn till. 

4.2.3 Texter där en monosekventiell läsordning delvis erbjuds språkligt  
I de 14 inskrifter vars läsordning delvis är språkligt given finns ett (mer eller mindre) starkt 
markerat visuellt erbjudande om en monosekventiell ordning i fem stycken (DR 110 
Virring, DR 190 Helnæs, DR 192 Flemløse 1, DR EM85;151B Ribe och G 280 Pilgårds). 
Av DR 189 Avnslev finns endast en teckning på en skadad (och eventuellt ofullständigt 
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avritad) sten varför något bestämt inte kan sägas om dess komposition som helhet. Även 
för Sm 144 Gursten och Ög 8 Kälvesten finns ett något svagare markerat visuellt 
erbjudande om läsordning.10 För den sistnämnda är den erbjudna ordningen mellan de två 
raderna i parti A mycket otydligt. Läggs det visuella erbjudandet samman med det 
språkliga på DR 4 Haddeby 4 resulterar även detta i en ganska tydlig monosekvens.  

 
Fig. 1. Ög N288 Oklunda. Foto: Marco Bianchi (2006; CC BY). 

Samma sak kan sägas gälla för Ög N288 Oklunda (se fig. 1 ovan). Skulle enbart det visuella 
erbjudandet om läsordning övervägas för Oklundahällens ristning går den snarast från 
vänster mot höger i de fyra raderna placerade i samma riktning (betraktade vertikalt). Detta 
är i enlighet med resurserna radlängd (varianten med lässtart i den längre av de båda 
kantraderna är den mest frekventa), samt placering av rad och radordning (den mer 
frekventa varianten innebär att lässtart finns i raden längst till vänster och läsvägen går 
vidare mot höger). Eftersom den språkligt givna ordningen tvärtom indikerar att lässtart 
finns i raden längst till höger får man emellertid anta att den mindre frekventa varianten av 
placering av rad och radordning gäller (lässtart till höger och läsväg mot vänster), samt 
den mer ovanliga varianten av radlängd (lässtart i en kortare rad). För den sistnämnda 
varianten är dock beläggen få och Oklundahällen är ett av dem varför den inte borde tas 

                                                 
10 Den visuellt erbjudna läsordningen på Sm 144 diskuteras i Åkerström (2012, 34–39), dock inte i termer av 
erbjudanden eller utifrån ett socialsemiotiskt teoretiskt ramverk. 
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hänsyn till (se ovan). Det finns emellertid visuella resurser som pekar i samma riktning 
som det språkliga erbjudandet. Radläge indikerar startrad i den vertikala raden längst till 
höger och närliggande startpunkt för rad, som signalerar läsväg mellan den vertikala raden 
längst till vänster och den horisontala raden, resulterar möjligen i ett erbjudande att läsa de 
tre övriga vertikala raderna före den längst till vänster. Om det tvetydiga visuella 
erbjudandet kombineras med den språkligt givna ordningen resulterar det emellertid i en 
monosekvens som sträcker sig genom hela inskriften. 

Av de inskrifter med en delvis språkligt grundad läsordning återstår DR 209 
Glavendrup, DR 230 Tryggevælde, DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge och Ög 136 
Rök. De tre förstnämnda ska diskuteras utförligare i följande avsnitt. 

4.2.4 DR 230 Tryggevælde: Monosekvenser och en språkligt lateral struktur 
På DR 230 Tryggevælde motsäger det visuella erbjudandet om läsordning det språkliga. 
Samtidigt finns det inte en språkligt given läsordning, i betydelsen att ordningen resulterar 
i en välfungerande syntax där alla inskriftens rader kan ingå. Vad gäller det visuella 
erbjudandet finns lässtart troligen på den större bredsidan (större parti) i den mittersta 
raden (runstorlek och radläge; se fig. 2).11 Läsvägen går sedan mot raderna till vänster för 
att därefter hoppa till raden till höger om startraden och därifrån fortsätta vidare mot höger 
(enligt den ovanliga varianten av radordning med lässtart i en mittenrad). En tolkning av 
inskriftens första sida lyder enligt denna ordning Ragnhildr, systiʀ Ulfs, satti stæin þannsi 
ok gærði haug þannsi æft, ok skæið þessi, Gunnulf, ver sinn, glamulan mann, sun Nærfis. 
Fāiʀ verða nū fø̄ddiʀ þæim bætri (databasen Danske Runeindskrifter) vilket kan översättas 
’Ragnhild, Ulfs syster, satte denna sten och gjorde denna hög efter, och denna 
skeppssättning, Gunulf sin make, en vältalig man, Nærves son. Få blir nu födda bättre än 
honom’. Raden längst till vänster som rymmer frasen ok skæið þessi ’och denna 
skeppssättning’ går alltså inte att passa in i satsen, vare sig på den plats det visuella 
erbjudandet indikerar eller någon annanstans, utan att bryta mot regler för syntaxen. 
Jacobsen och Erik Moltke (i DR, Text sp. 284) menar att radupplägget måste vara ett 
misstag på så sätt att ristaren hunnit hugga aft innan hen insåg att ok skæið þessi skulle ha 
föregått prepositionen. Att orsaken skulle vara stilistisk effekt eller att ok skæið þessi-raden 
kommit dit senare avfärdar de. Utgår man från att upplägget är avsiktligt kan man 
emellertid spekulera i huruvida det ligger sakliga skäl bakom; kanske är det bara stenen 
och högen som Ragnhild låtit göra efter sin make, medan hon visserligen låtit uppföra 
skeppssättningen men kanske inte efter Gunulf specifikt. Oavsett faktiska motiv till 

                                                 
11 Ett något mindre starkt markerat erbjudande om lässtart finns i den längre kantraden längst till höger på 
den större bredsidan (radlängd samt varianten av placering av rad med lässtart till höger, vilket är mer 
frekvent än alternativet med lässtart i en mittenrad).  



35 
 

radupplägget är resultatet att ok skæið þessi-raden längst till vänster och de övriga på sidan 
utifrån det språkliga erbjudandet (men inte utifrån det visuella) kan beskrivas som två delar 
i en lateral struktur; det finns ingen språkligt erbjuden läsväg mellan dem. Dock är den 
språkliga strukturen inte lateral i den bemärkelsen att kompositionens lässtart erbjuds 
samtidigt i raden längst till vänster respektive i den i mitten; lässtart erbjuds som sagt både 
språkligt och visuellt i mittenraden.  

  
Fig. 2. DR 230 Tryggevælde. Foton: Arnold Mikkelsen/John Lee (2010), Nationalmuseet, 
Danmark (CC BY-SA). 
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4.2.5 DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge: En monosekvens och en 
visuellt lateral struktur 
DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge består av en ristning på en kam (se fig. 3). 
Inskriften är uppbyggd av tre delar skilda från varandra genom oristad yta. Delen i mitten 
består av två tolkade rader, och den till höger respektive till vänster består av en otolkad 
rad vardera. Till skillnad från de två raderna i mitten är de till vänster respektive höger 
ristade mycket grunt och den ena av dem korsas dessutom av ett ristat vågmönster (egen 
granskning; jag kan inte urskilja det som i databasen Danske Runeindskrifter beskrivs som 
”en ʼløbende hundʼ fremstillet oven i runerne”). Raderna till vänster respektive höger ger 
intrycket av att inte vara helt fullbordade. Lässtart för hela kompositionen erbjuds visuellt 
i mittendelens två rader, närmare bestämt i den längre raden med betydligt större runformer 
(radlängd och runstorlek). Därefter bör den andra raden precis intill läsas (närhet mellan 
rader). Även språkligt erbjuds en läsväg mellan dessa två rader. Därefter finns emellertid 
inte något starkt markerat visuellt erbjudande om läsväg. Det är ungefär lika stort avstånd 
från radslut i mittdelen till radbörjan i respektive återstående rad. Möjligen kan man tänka 
sig att ett svagt samband uttrycks mellan mittenradens radslut och raden längst till vänster; 
de löper båda från höger mot vänster. Å andra sidan framstår runorna i raden till höger som 
något mer framskjutna; de är större och korsas inte av ett ristat mönster. Dock är intrycket 
i första hand att de tre delarna inte är knutna till varandra visuellt och strukturen kan i den 
bemärkelsen snarast beskrivas som lateral, dock utan att kompositions lässtart erbjuds i 
vilken som helst av de tre delarna.12  

Ett förbehåll mot resonemanget ovan är givetvis att om vi hade haft tillgång till den 
språkliga tolkningen hade denna kunnat erbjuda en monosekventiell ordning (möjligen är 
raderna, i synnerhet den till höger kku, inte lexikalt meningsgivande). 

 
Fig. 3. DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge. Foto: Författaren. 

                                                 
12 Att inte beskriva den visuella strukturen som ett nätverk (från de två raderna i mitten finns två lika starkt 
markerade erbjudanden om läsväg vidare) motiveras av att det till de två raderna snarast uttrycks lika stor 
avgränsning, inte sambandsskapande.  
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4.2.6 DR 209 Glavendrup: Visuell (och språklig) lateral struktur 
DR 209 Glavendrup består av tre ristade sidor (se fig. 4–5). I studie II bedöms läsordningen 
mellan dessa tre partier vara språkligt given (parti A-B-C, bredsida-bredsida-smalsida). 
Ordningen mellan de båda bredsidorna är emellertid osäker. Den utgår från ett antagande 
om att den hustru (kona) som omtalas i parti B måste ha nämnts vid namn tidigare, vilket 
alltså innebär att parti A, där Ragnhildr omnämns, läses först. Parti C på smalsidan bedöms 
som den avslutande eftersom den rymmer en förbannelseformel, vilka återfinns i inskrifters 
slut (se studie II, 49). Visuellt kan emellertid de tre partierna tolkas som en lateral struktur 
i den bemärkelsen att läsväg inte erbjuds mellan dem, utan att de snarare avgränsas från 
varandra. Visuellt erbjuds kompositionens lässtart i någon av de två bredsidorna enligt 
större parti.13 Men vägen därifrån utmärks alltså av resurser som på olika sätt uttrycker 
avgränsning till de två återstående partierna. Från parti A indikerar partiordning en läsväg 
mot höger där smalsidan (parti C) återfinns, men mellan parti A och C uttrycks snarast 
avgränsning. I första hand sker det genom ett stycke oristad yta, men också genom att 
ordningen mellan raderna i parti C, från den högra mot den vänstra (vilket erbjuds visuellt 
genom runstorlek, radlängd och läsriktning i rad), gör att läsningen tar vid i den rad i parti 
C som befinner sig längst från lässlut i parti A. Mellan A- och B-partiet (och tvärtom) 
uttrycks en mycket tydlig visuell avgränsning eftersom man måste hoppa över smalsidans 
ristning för att ta sig mellan partierna (alternativt hoppa över motsatt smalsida utan 
ristning). B-partiets ristning är vidare visuellt skild från parti C; då B-partiets rader lästs 
klart befinner man sig längst till höger på sidan ifråga. Därifrån måste man backa åt vänster 
för att ta sig till smalsidan, vars rader dessutom läses i omvänd ordning jämfört med dem i 
B (från höger mot vänster istället för vänster mot höger). Visuellt skiljs också parti B och 
C åt genom att bustrofedonordningen inom respektive parti inte sträcker sig över 
partigränsen.14 Att de tre partierna på olika sätt avgränsas från varandra visuellt påminner 
alltså om en lateral textstruktur. I en renodlad lateral struktur erbjuds emellertid lässtart i 
alla element samtidigt. På Glavendrupstenen skulle detta bara gälla delvis; visuellt erbjuds 
lässtart på en av bredsidorna, men inte på smalsidan. Den visuellt laterala strukturen 
samspelar möjligen med en språklig eftersom partierna trots allt kan läsas i vilken ordning 
som helst och fortfarande förstås (även om ordningen i studie II tolkats som språkligt 
given). Om de tre partierna ska ses som fristående från varandra betyder det att 

                                                 
13 Möjligen finns ett något starkare markerat erbjudande om lässtart i parti A enligt den mer frekventa 
varianten av placering av parti (lässtart finns i partiet längst till vänster). Dock är Glavendrupstenen ett av 
fyra belägg på denna variant av resursen varför stor vikt inte kan läggas vid det. Av samma anledning berörs 
inte heller resurserna runstorlek eller radavgränsning i diskussionen av startparti. 
14 Möjligen uttrycks dock visuell närhet mellan parti C och B eftersom vinkeln mellan sidorna inte är skarp 
(egen granskning). 
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bredsidornas innehåll inte ska betraktas i ljuset av varandra. Den hustru som nämns i parti 
B är i så fall inte nödvändigtvis identisk med Ragnhildr i parti A.  

      
Fig. 4. DR 209 Glavendrup. vänster) parti A. höger) parti C. Foton: Erik Moltke (1930–1939), 
Nationalmuseet, Danmark (CC BY-SA). 

 
Fig. 5. DR 209 Glavendrup. Parti C och B. Foton: Erik Moltke (1930–1939), Nationalmuseet, 
Danmark (CC BY-SA). 
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4.2.7 Sammanfattning  
Den monosekventiella strukturen dominerar i det tidigvikingatida materialet, ibland 
erbjuden i första hand visuellt, ibland i första hand språkligt och i ytterligare andra fall 
genom en kombination av de båda. Det finns emellertid också ett antal fall av 
multisekventiella ordningar, och då verkar det främst handla om laterala strukturer. I ett 
fåtal inskrifter tycks en sådan struktur erbjudas både språkligt och visuellt: DR 211 Nørre 
Nærå, G 225 Svenskens, Sm NOR2001;25 Tunnerstad samt DR 209 Glavendrup (dock 
bara mellan de tre partierna). I andra fall, som DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge, 
handlar det om en visuellt lateral struktur, och på DR 230 Tryggevælde om en språkligt 
lateral. Någon både språkligt och visuellt signalerad nätverksstruktur har inte kunnat 
urskiljas, förutom den på Rökstenen (Ög 136) så som framgår i studie III. En möjlig 
kandidat är Vg 119 Sparlösa. I likhet med ristningen på Rökstenen är Sparlösastenens 
inskrift lång och har ett radupplägg där grupper av rader avgränsas från varandra visuellt, 
vilket ger förutsättningarna för en nätverksstruktur.  

De språkligt respektive visuellt erbjudna läsordningarna samspelar ofta med varandra, 
men andra varianter finns. Tydligt är att i majoriteten av fallen (10 av 13) då en 
monosekventiell läsordning genom hela inskriften erbjuds språkligt finns ett motsvarande 
visuellt erbjudande. I de 8 inskrifter där inget språkligt monosekventiellt erbjudande kan 
konstateras alls (utan att det beror på skador eller svårtolkade runföljder) rymmer hälften 
visuellt erbjudna monosekvenser och den andra hälften visuellt erbjudna laterala strukturer. 
Även i den grupp om 14 ristningar där det i vissa delar av inskriften finns ett språkligt 
erbjudande om en monosekventiell ordning, finns i ungefär hälften av inskrifterna ett 
visuellt erbjudande genom hela inskriften om en monosekventiell läsordning. De övriga 
uppvisar en brokigare bild. På Glavendrupstenen tycks den visuellt laterala strukturen 
samspela med en språklig vad gäller förhållandet mellan de tre partierna. På Oklundahällen 
(Ög N288) och på Tryggevældestenen tycks det visuella erbjudandet delvis stå i konflikt 
med det språkligt erbjudna, dock på lite olika sätt. 

4.3 Läsordningskonventioner i det tidigvikingatida 
runmaterialet 
Avhandlingens andra fråga lyder: Vilka visuella konventioner för att signalera läsordning 
går att urskilja i runtexter från nordisk tidigvikingatid? Frågan besvaras framför allt genom 
undersökningarna av läsordningskonventioner i studie II respektive III samt i avsnitt 4.2 
ovan. I det följande ska resultatet från dessa undersökningar diskuteras.  
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4.3.1 Visuella konventioner för att erbjuda läsordning 
Visuella tidigvikingatida läsordningskonventioner undersöks i studie II och III genom att 
runtexternas egenskaper studeras. Genom texternas karaktär kan man närma sig den eller 
de läsare som avsändaren riktade sig till, närmare bestämt kan man urskilja de förkunskaper 
om textkonventioner som sådana förmodade läsare antogs besitta. Runtexternas 
egenskaper undersök i studie II genom att de visuella uttryck som tycks kopplade till 
läsordningsfunktioner urskiljs. Dessa visuella uttryck tolkas som resurser vilka enligt Kress 
och van Leeuwens (2006) modell kan uttrycka betydelser som framskjutenhet, 
sambandsskapande eller avgränsning och dessa betydelser kan på olika sätt knytas till 
läsordningsfunktioner, som lässtart eller läsväg.  

Majoriteten av de flerradiga inskrifterna som fungerar som underlag för analysen i 
studie II är ristningar på resta stenar (23 av 27 stycken) och majoriteten av de resta stenarna 
kan räknas till texttypen minnesinskrift efter en avliden person (möjligen är det bara 
Sm 144 Gursten som inte direkt kan kopplas till en minnespraktik, men kanske finns också 
en viss osäkerhet kring innebörden av X:s sten-formeln som finns på två inskrifter). Om de 
fyra ristningar som inte finns på resta stenar är det svårt att säga något generellt. Två kan 
kanske knytas till någon typ av juridisk kontext, den ena på en häll (Ög N288 Oklunda) 
och den andra på en järnring (Hs 7 Forsa). Den tredje finns på en bit av ett kranium och 
tycks ha karaktären av en magisk formel av något slag (DR EM85;151B Ribe), medan den 
sista finns på en kam (DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge) och den del som är tolkad 
består endast av Ormhildʀ kvaþ þat ’Ormhild sade detta’. Även om inget tyder på att andra 
konventioner kring hur läsordning signaleras visuellt gäller i inskrifter som inte finns på 
resta stenar kvarstår faktum att resultatet framför allt bygger på texttypen minnesinskrift. 
Huruvida olika konventioner gäller för olika texttyper kan alltså inte undersökas. 

Med utgångspunkt i de visuella resurser som urskiljs i studie II kan man diskutera vilka 
konventioner som tycks ha gällt för att visuellt signalera lässtart, läsväg respektive lässlut. 
De visuella resurser som uttrycker framskjutenhet och kan kopplas till lässtart består ofta 
av att startelementet avviker genom sin (oftast större) storlek. Det kan handla om 
runstorlek, radlängd, större grupp av rader eller större parti. Men startelementet kan även 
avvika visuellt från den övriga ristningen på andra sätt, som radläge, runtäthet, skiljetecken 
eller radavgränsning. Utmärkande för dessa resurser är att de ofta finns i två varianter; 
exempelvis kan startraden antingen vara utmärkt med större eller mindre runor jämfört med 
övriga rader, eller så kan den vertikala raden vara placerad högre upp eller lägre ned jämfört 
med övriga rader. Konventioner för visuell markering av lässtart tycks alltså inte i första 
hand bestå i att en viss typ av visuell resurs som uttrycker framskjutenhet används; det 
verkar skifta med vilka visuella medel detta görs, och också med vilken tydlighet. Det 
genomgående mönstret är istället att startelementet på något sätt är visuellt avvikande från 
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de övriga. Samtidigt kan det inte uteslutas att denna slutsats till viss del är ett resultat av 
metodvalet i studie II. Ett antagande som görs i studie II är att de visuella uttryck som 
utmärker de språkligt givna startelementet ska tolkas som en resurs som uttrycker 
framskjutenhet knutet till lässtart. Antagandets riktighet bekräftas emellertid av materialet 
eftersom startelementen ofta spontant upplevs som visuellt avvikande från den övriga 
ristningen på något sätt. 

De visuella resurser som uttrycker sambandsskapande eller avgränsning och på så sätt 
kan knytas till var läsväg går respektive inte går handlar i första hand om fysisk närhet eller 
fysiskt avstånd mellan elementen (som närhet mellan rader, närliggande startpunkt för 
rad respektive avstånd mellan rader eller avstånd till radens startpunkt). Det finns alltså 
en stark konvention om att fortsätta läsväg mot det element som befinner sig närmast. Men 
även i detta fall finns variation. Då läsvägen växlar riktning i ett vertikalt radupplägg med 
lässtart i en mittenrad måste läsare hoppa över rader för att hitta fortsättningen. Det finns 
också flera exempel på att partier som angränsar till varandra inte måste läsas efter 
varandra.  

Det finns vidare resurser som indikerar lässtart och läsväg utan att de uttrycker något 
av de tre betydelsesystemen som ingår i Kress och van Leeuwens (2006) modell. 
Gemensamt för dessa är att de har med riktning att göra; lässtart finns oftast i elementet till 
vänster (placering av rad och placering av parti), men även här finns andra varianter 
(lässtart i elementet till höger eller, vad gäller inom ett parti, i en mittenrad). Även resursen 
läsriktning i rad (startrad utgörs av en vertikal rad som löper nedifrån och upp) är kopplad 
till riktning. Om lässtart är identifierad följer utav denna en viss läsväg. Är lässtart i 
elementet till vänster går läsväg mot höger och tvärtom (radordning respektive 
partiordning). Är startrad i en mittenrad växlar läsvägen riktning (radordning).  

Åtminstone vissa visuella uttryck som realiserar framskjutenhet (t.ex. större storlek), 
sambandsskapande eller avgränsning (t.ex. fysisk närhet respektive avstånd) skulle man 
kunna tänka sig vara möjliga att tolka i termer av lässtart eller läsväg även av läsare som 
inte är införstådda i tidigvikingatida textkonventioner. Däremot framstår resurser knutna 
till riktning i större utsträckning indikera direkta förkunskaper hos läsare. I synnerhet 
förväntas kanske en högre förkunskap när det kommer till de typer av läsordningar som 
innebär att visuella uttryck som realiserar sambandsskapande inte signalerar läsväg, det vill 
säga radupplägg som kräver att läsare hoppar över en rad eller ett parti för att komma vidare 
i läsningen. Denna variant av inskriftsupplägg finns endast på danskt område vilket 
möjligen kan tyda på mer utvecklade läsordningskonventioner här jämfört med övriga 
Skandinavien.  

Vad gäller lässlut undersöks detta inte uttryckligen i studie II men berörs i studie III. 
Ett par resurser ur studie II kan emellertid kopplas till funktionen lässlut, närmare bestämt 
radlängd och radavgränsning. Radlängd består oftast i att lässtart återfinns i den längsta 
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kantraden, medan lässlut finns i den kortare. Vad gäller radavgränsning är de inledande 
raderna i allmänhet avgränsade (genom ramlinje, objektets kant eller genom att en annan 
rad placerats intill) medan den rad där partiets lässlut finns saknar sådan avgränsning. I 
båda fallen markeras alltså lässlut med ett visuellt uttryck som realiserar framskjutenhet i 
mindre utsträckning jämfört med de element där lässtart återfinns. Kanske skulle en sådan 
motsats till betydelsen framskjutenhet knuten till lässlut kunna läggas till Kress och van 
Leeuwens (2006) tre betydelsesystem. Det är emellertid svårt att säga något bestämt om 
konventioner för hur lässlut markeras visuellt eftersom det inte undersökts lika utförligt 
som lässtart respektive läsväg. 

Ett visst mått av förförståelse av läsordningskonventioner verkar alltså förutsättas i de 
tidigvikingatida ristningarna. Men ristningarna uppvisar samtidigt en så stor variation att 
denna kompetens också handlar om att kunna anta den utmaning varje ny text innebär och 
vara öppen för att den kan vara utformad på ett annorlunda sätt än den föregående.  

4.3.2 Mono- respektive multisekventiella strukturer 
I studie III används de visuella resurserna som urskilts i studie II för att visa att andra typer 
av textstrukturer än den monosekventiella erbjuds i Rökstenens (Ög 136) text. 
Utgångspunkten är en typologi för textstruktur som utarbetats av Gunder (2001) där tre 
olika typer av multisekvenser beskrivs. Två av dessa, laterala och nätverksstrukturer, tycks 
finnas i Rökstenens ristning, men inte den tredje, axiala strukturen. I avsnitt 4.2 visas att i 
det tidigvikingatida materialet i stort finns en stark norm om monosekventialitet, men några 
exempel på strukturer som närmast kan beskrivas som laterala finns också.  

Följande diskussion om fördelningen av de olika strukturerna i materialet utgår från 
att det oftast finns ett samband mellan strukturen i det språkliga innehållet och den i den 
visuella kompositionen. Redogörelsen i avsnitt 4.2 ovan visar att detta ofta, men inte alltid 
är fallet. Starkast är sambandet mellan en språkligt erbjuden monosekventiell läsordning 
och ett motsvarande visuellt. I de fall ett språkligt monosekventiellt erbjudande saknas (och 
man kan anta att någon typ av språklig multisekvens föreligger) finns visuellt erbjudna 
laterala strukturer bara i hälften av fallen. Den andra halvan rymmer visuellt erbjudna 
monosekvenser. Det sistnämnda gäller även den ena halvan av den grupp där en språkligt 
erbjuden monosekvens finns i delar av inskriften. Den andra hälften är mer heterogen. I 
vissa inskrifter finns laterala strukturer, i andra motsäger den visuellt signalerade 
läsordningen den språkligt erbjudna.  

Om man antar att det visuella uttrycket är avsett att samspela med strukturer i det 
språkliga innehållet kan skälet till att monosekvenser och i viss utsträckning laterala 
strukturer finns representerade i materialet ha med karaktären hos de språkliga 
meddelandena att göra. I de mycket korta inskrifterna finns sällan behov eller möjlighet till 
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andra strukturer än den monosekventiella; en stor del av materialet består exempelvis av 
endast en inskriftsrad. Men behovet att separera olika utsagor från varandra, utan att ge 
dem en inbördes ordning finns alltså också. Det verkar dock inte vara så att en viss typ av 
språkligt innehåll ges en lateral struktur. I de texter med både en visuell och språklig lateral 
struktur (DR 211 Nørre Nærå, G 225 Svenskens, Sm NOR2001;25 Tunnerstad, DR 209 
Glavendrup och troligen Ög 136 Rök) finns inget uppenbart som förenar vad som 
avgränsas innehållsligt. Både minnesinskrifter och andra texttyper, som ägar- och 
tillverkarformeln på spjutspetsen från Svenskens, förekommer. Möjligen kan det handla 
om att avgränsa teman från varandra i allmänhet. På spjutspetsen från Svenskens avgränsas 
som sagt en ägarformel från en tillverkarformel. De tre partier som ingår i den laterala 
strukturen på Glavendrupstenen kretsar på olika sätt kring en minnespraktik; två delar 
utgörs i huvudsak av minnesformler där den ena tycks fokusera på den döde i hans roll i 
olika samhällsfunktioner, den andra på hans roll i familjen samt en ristar- och en Tor-vige-
formel. Den tredje delen består av en förbannelse över den som skadar monumentet.  

Man hade kunnat tänka sig att laterala strukturer framför allt var representerade i 
längre inskrifter, det vill säga att det först är då behovet av att avgränsa utsagor från 
varandra uppstår. Det verkar emellertid inte finnas ett så enkelt samband mellan längd och 
typ av struktur. De tre korta inskrifterna, Nørre Nærå-stenen, spjutspetsen från Svenskens 
och Tunnerstadstenen, består alla av två rader vardera mellan vilka ordningen inte går att 
bestämma; en text med lateral struktur kan inte vara kortare än så. De två återstående 
inskrifterna (Glavendrupstenen och Rökstenen) är å andra sidan två av de längsta i hela 
materialet.  

De laterala strukturerna återfinns på stenar (DR 211, Sm NOR2001;25, DR 209 och 
förmodligen på Ög 136) och i ett fall på ett lösföremål, en spjutspets (G 225). I jämförelse 
med steninskrifter kunde relativt få inskrifter på lösföremål granskas med avseende på 
språklig struktur, på grund av skador eller svårtolkade runföljder, och fördelningen ger inte 
anledning att anta att laterala strukturer oftare finns i ristning på sten. 

Det tycks alltså i mindre utsträckning ha funnits ett behov av att ge texterna en 
nätverks- eller en axial struktur. Vad gäller nätverk kan man tänka sig att inskrifternas 
längd gör denna struktur mindre lämplig; om en nätverksstruktur ska bli meningsfull krävs 
ett visst antal enheter för att bygga upp det. Själva elementen som ingår i ett nätverk bör 
dessutom ha en viss längd för att kunna fungera tillräckligt självständigt. De allra flesta 
runinskrifter är alldeles för korta för att detta ska vara möjligt. Det är kanske inte en slump 
att en nätverksstruktur bara återfinns på Rökstenen som är den överlägset längsta inskriften 
i materialet. Men även där består nätverksstrukturen bara av ett fåtal element i jämförelse 
med de nätverk som digitala medier möjliggör.  

Vad gäller en axial struktur är det kanske i första hand i längre texter som behovet att 
presentera det språkliga innehållet på detta sätt uppstår. Strukturen innebär att hierarkier 
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skapas; vissa delar av innehållet är viktigare än andra. En sådan differentiering är 
förmodligen sällan nödvändig i de korta runristningarna. Den axiala strukturen som den 
beskrivs hos Gunder (2001) har i första hand sin utgångspunkt i texter med fotnoter. Ett 
sådant komplicerat hänvisningssystem finns inte i runmaterialet, men möjligen 
förekommer andra sätt att visa att vissa delar av texten är viktigare än andra. Exempelvis 
skulle någon eller några av de resurser som uttrycker framskjutenhet som urskildes i studie 
II kunna vara knutna till sådan funktioner, vid sidan av att signalera var lässtart finns. Det 
finns dock inget som tyder på att sådana kompositioner ska tolkas som axiala i den 
meningen att läsvägar erbjuds till och från en monosekventiell huvudfåra i texten.  

Textmediet i sig kan också vara ett hinder för att presentera inskriften som ett nätverk 
eller som en axial struktur. Monosekventiella och laterala strukturer är förmodligen enklast 
att åstadkomma på tredimensionella objekt eftersom de inte kräver flera alternativa 
läsvägar vidare från ett visst element, något som är utmärkande för nätverksstrukturer och 
till viss del axiala strukturer. Läsväg erbjuds visuellt i runmaterialet i huvudsak genom 
fysisk närhet mellan element vilket innebär att inskriftsytan begränsar antalet alternativa 
läsvägar vidare.  

De textstrukturer som återfinns i materialet kan berätta något om den tidigvikingatida 
skriftkulturen. Som antytts ovan kan axiala strukturer och nätverksstrukturer förutsätta 
längre texter och mer utvecklade konventioner för textpresentation jämfört med 
monosekvenser och laterala strukturer. Avsaknaden av axiala strukturer och (i stort sett) 
nätverksstrukturer pekar mot en, i detta avseende, mindre avancerad skriftkultur. Det är 
vidare lockande att utifrån Glavendrup- och Rökstenen dra slutsatsen att det först är i de 
för materialet i allmänhet mer komplicerade och omfattande texterna som multisekvenser 
förekommer, vilket skulle innebära att i den tidigvikingatida skriftkulturen är detta något 
som enbart förekommer undantagsvis. Dock finns strukturen även representerad i ett fåtal 
mycket korta inskrifter. Avslutningsvis indikerar också exemplen med lateralt 
strukturerade ristningar, där de ingående elementen kan läsas i vilken ordning som helst, 
att läsarna här förväntas ta en aktiv del i skapandet av läsningarna som texten erbjuder. I 
jämförelse finns i ristningar med en monosekventiell läsordning en starkare styrning av hur 
texten ska läsas. 

4.4 Analyser av läsordningar i enskilda inskrifter 
Avhandlingens tredje fråga lyder: Vad kan konventioner gällande hur läsordning signaleras 
visuellt i runtexternas komposition under nordisk tidigvikingatid säga om läsordning(ar) i 
enskilda runtexter? Frågan besvaras genom de tre avslutande analyserna av Bo Boije4 
Skee, U ANF1937;163 Björkö och DR NOR1988;5 Malt i studie II samt av analysen av 
Ög 136 Rök i studie III. Frågan besvaras också i 4.2 ovan där bland annat några enskilda 
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inskrifter (DR 230 Tryggevælde, DR MLUHM1983–84;131 Lilla Köpinge och DR 209 
Glavendrup) diskuteras utförligare. 

Den visuellt erbjudna läsordningen i tre inskrifter, Skee- och Maltstenen samt 
Björköhänget, undersöktes i studie II. Att just dessa valdes ut beror på att de saknar en 
språklig tolkning som kan indikera en viss läsordning samtidigt som det utifrån de visuella 
resurser kopplade till läsordning som urskilts i studie II var möjligt att säga något nytt om 
just dessa tre inskrifter. I alla tre texter återfinns ett visuellt erbjudande om flera olika 
alternativa läsordningar. Det handlar inte om att textstrukturerna bör förstås som någon typ 
av multisekvens utan troligen skulle en enda monosekventiell läsordning kunna identifieras 
om det hade funnits tillgång till en fullständigare språklig tolkning. I dessa tre fall var det 
alltså inte möjligt avgöra läsordningen enbart på visuella grunder. Den information som 
den visuella kompositionen rymmer kan emellertid ge viktiga ledtrådar i arbetet att etablera 
en språklig tolkning av inskrifter som likt dessa av olika anledningar är svårtolkade.  

Vad gäller analysen av Rökstenen i studie III utgår undersökningen i huvudsak från 
den visuella kompositionen, även om hänsyn också tas till en språkligt grundad läsordning. 
I just Rökstenens fall går det ofta att bestämma läsordningen mellan rader inom ett delparti 
på språklig grund. Däremot är det mer sällan detta går att göra mellan olika delpartier. Vad 
gäller det sistnämnda kan alltså i första hand den visuella kompositionen erbjuda 
information om textens struktur, inte det språkliga innehållet. Samtidigt säger givetvis det 
faktum att det på språklig grund inte går att urskilja en viss ordning mellan delpartierna 
också något om textens struktur; det möjliggör exempelvis en tolkning av vissa delar av 
kompositionen som lateralt ordnad.  

Utifrån studier av visuellt erbjudna läsordningar kan man alltså komma ganska långt i 
utforskandet av de olika runtexternas läsordning. I idealfallet kan också denna eller dessa 
läsordningar förhållas till de strukturer som den språkligt grundade läsordningen 
möjliggör. I de fall en sådan saknas kan den visuellt erbjudna läsordningen vara en viktig 
ledtråd i arbetet med en språklig tolkning. 

4.5 Fortsatt forskning 
Avhandlingens tre studier inbjuder på olika sätt till fortsatt forskning. I studie I 
sammanställs en tidigvikingatida runtextkorpus som sedan i studie II används för att 
studera visuella läsordningskonventioner. Korpusen möjliggör emellertid att även andra 
aspekter av periodens skriftbruk kan undersökas. Eftersom skriftkulturen under perioden 
ifråga är underbeforskad jämfört med exempelvis urnordisk- eller senvikingatid är det 
viktigt att sådana studier möjliggörs. Eftersom dateringen av runinskrifter ofta är en 
komplicerad fråga är den sammanställda korpusen kanske särskilt viktig för forskare 
utanför runologins fält.  
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I studie II utforskas visuella läsordningskonventioner i den tidigvikingatida 
skriftkulturen. Studien resulterar i en förteckning över vilka visuella resurser som tycks 
kunna knytas till läsordningsfunktioner. Dessa resurser kan användas för att utifrån 
runtexternas visuella komposition undersöka möjliga läsordningar, något som också ges 
exempel på i studie II genom de avslutande analyserna av Bo Boije4 Skee, U ANF1937;163 
Björkö och DR NOR1988;5 Malt. Särskilt användbart kan detta vara för svårtolkade 
inskrifter, så som de nyss nämnda tre; en läsordning som etablerats på visuella grunder kan 
tjäna som stöd i arbetet med en språklig tolkning. I studie II utarbetas också, utifrån Kress 
och van Leeuwens (2006) modell över bildens grammatik, en metod för att undersöka 
visuellt erbjuden läsordning i runmaterialet. Metoden kan användas för att undersöka andra 
perioder än den tidigvikingatida. Slutligen bidrar studie II med en beskrivning av hur ett 
inledningsskede av en framväxande skriftkultur kan se ut med avseende på visuella 
läsordningskonventioner, något som kan öka förståelsen för hur skriftkulturer utvecklas. 

I studie III fokuserar analysen på Rökstenens (Ög 136) textstruktur, och där visas att 
det vid sidan av monosekventiella strukturer även verkar finnas multisekventiella. 
Resultatet motiverar att andra typer av textstrukturer än monosekventiella övervägs då 
läsordning i runtexter analyseras. I studie III utforskas de multisekventiella strukturerna 
med hjälp av Gunders (2001) modell som inbegriper tre olika typer av multisekventialitet 
(axial, lateral och nätverksstruktur). I Rökstenens text tycks det finnas laterala strukturer 
och en nätverksstruktur och i det övriga tidigvikingatida materialet kan fler exempel på 
laterala strukturer ses. I en fortsatt utredning av multisekvenser i runmaterialet kan det vara 
intressant att utforska möjligheten att andra typer av strukturer än de tre Gunder räknar 
med kan vara representerade. 

Det ska slutligen framhållas att de tidigvikingatida lösföremålsinskrifterna som grupp 
har varit föremål för forskning i mindre utsträckning än steninskrifterna. Även föreliggande 
avhandling baserar sig i huvudsak på stenmaterialet. Det vore intressant att utforska 
ristningarna på lösföremålen i större utsträckning. Troligen kan man räkna med att de inte 
kan behandlas som en enhetlig grupp, utan att flera olika texttyper finns representerade.  

Avhandlingen som helhet har bidragit med kunskap om den tidigvikingatida 
skriftkulturen, i synnerhet vad gäller ristningarnas visuella komposition. På ett mer allmänt 
plan bidrar avhandlingen också till kunskapen om hur textkonventioner i ett historiskt 
material kan se ut och hur de kan undersökas. 
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5 Summary: Visual text conventions in Early 
Viking Age runic carvings 

This thesis considers the Scandinavian runic material from the Early Viking Age with a 
focus on visually expressed meanings related to reading order. This aspect of the runic 
material has not been examined to the same extent as the linguistic interpretation of the 
inscriptions.  The delimitation of the period is based on two major changes in the rune-
carving tradition. The time limit is set at the transition from the proto-Nordic 24-type 
futhark to the Viking Age 16-character type with an upper limit at the time when increasing 
numbers of Christian memorial inscriptions began to be carved. In absolute dates this is 
the period between circa 700 and 950/970 C.E. The group of inscriptions which this period 
may be thought to encompass is under-researched, although much has been written about 
certain inscriptions, such as the stones from Rök (Ög 136) and Glavendrup (DR 209). A 
contributory factor to this dearth of scholarly attention is the lack of an inventory of the 
inscriptions belonging to this period.  

The general aim of the thesis is to investigate the visual text conventions which 
regulate the composition of runic texts during the Early Scandinavian Viking Age. The 
first step is to identify the inscriptions which should be included in a corpus which can 
form the basis of such an investigation. This is done in the first study by formulating criteria 
for determining which inscriptions should be considered as Early Viking Age and from 
these compiling an Early Viking Age corpus of texts. The visual text conventions in focus 
concern reading order. The second study identifies visual resources which indicate reading 
order in the collected material. In the third study, a case study of the Rök stone explores 
whether reading order in runic inscriptions can incorporate non-monosequential structures, 
i.e. those offering more than a single pathway through the text. Section 4.2 above 
investigates the extent to which such alternative structures occur in the rest of the Early 
Viking Age runic material. The investigations alternate between applying trends to the 
material as a whole, as in Study II and Section 4.2, or containing analyses which apply the 
visual resources distinguished in Study II to an investigation of reading order in individual 
inscriptions, as in the final three analyses of Bo Boije4 Skee, U ANF1937;163 Björkö and 
DR NOR1988;5 Malt in Study II, and the analysis of the Rök stone in Study III. 
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5.1 Material, method and theoretical premises  
The delimitation of material is based on two changes in the runic tradition. The earlier 
boundary, which centres on the transition of the 24-type rune-row to the 16-character type, 
is given an absolute dating from the carving on the Ribe cranium (DR EM85;151B). This 
inscription is the earliest which can be definitively stated to be based on a system 
comprising only 16 signs in combination with an absolute dating to 725–750 (Søvsø 2013, 
175). The later limit which begins with the spread of the tradition of Christian memorial 
inscriptions is definitively dated by the older (DR 41) and younger Jelling stones (DR 42). 
The former is included and the latter, often used to represent the inauguration of a Christian 
tradition of carving memorial inscriptions, is excluded. The older Jelling stone can be dated 
prior to 958 and the younger to between 965 and some time in the 970s (Stoklund 2006, 
369). On the basis of these three inscriptions as well as practical reasons linked to the 
selection criteria, the Early Viking period is restricted to the period between 700 and 
950/970. The material is linguistically determined, i.e. only Scandinavian runic inscriptions 
are considered although no geographical restrictions are applied. Since only a few 
inscriptions can be dated chronologically, the majority are included on the basis of 
typological affiliation, which can be problematic: although the use of different typological 
features may provide an internal chronology, there may be chronological overlap with 
respect to their actual occurrence in individual inscriptions. One way of reducing the 
ambiguity of the selection procedure would be to allow the collected material to represent 
Early Viking Age writing culture rather than a period of time defined by specific years. 

Studies II and III both examine the reading order proffered by the text, i.e. the focus 
of the investigations is neither the actual reading order of the carver nor the reader. This 
perspective is motivated by our lack of understanding of carver intention or reader 
behaviour: we are left to examine the texts themselves. This view of text is taken from Eco 
(1981) who believes that the expectations of the sender as regards reader competence can 
be discerned in the text. The properties of the text can therefore be investigated to describe 
such a model reader. The proffered reading order of the text is therefore the order a model 
reader would choose.  

The second and third studies derive from a social semiotic theoretical framework 
giving particular focus to the multimodal aspects of text. Study II distinguishes visual 
conventions of text connected with reading order. The analysis assumes three different 
layers which combine to create meaning, semiotic resources, meaning and function. 
Semiotic resources can be assumed to express meaning which in turn can be linked to 
functions of reading order. Using as a basis the section of Kress and van Leeuwen’s model 
(2006) of the grammar of visual design related to the visual organisation of texts, the focus 
is on visual resources which can  express any of the three meanings of salience, creation 
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of associations or demarcation. These three systems of meaning are connected with 
functions of reading order in such a way that prominence is connected to the start of reading 
while creation of associations and demarcation are linked to the reading path. The 
application of the model to historical material where the researcher cannot draw on prior 
knowledge of the writing culture can be somewhat problematic. Certain assumptions have 
therefore had to be made, for example that the ways in which initial elements visually 
deviate from other elements in the carving can always be assumed to express salience. 
There is a consequent risk of overinterpretation of the material.  

In the third study, the application of Kress and van Leeuwen’s model as in Study II is 
combined with a typology of different types of textual structure developed by Gunder 
(2001, 122–29). She makes a primary distinction between texts with a monosequential 
structure, i.e. a single path through the text, and those with a multisequential structure, i.e. 
several alternative paths through the text. Three different types of multisequential structure 
are distinguished: axial, network and lateral structures. The first consists of a 
monosequential direction in the text but also permits digressions away from and back to 
this.  An example of this type would be a text with footnotes. A network structure contains 
several alternative paths leading from elements in the text and there may be one or more 
start or end points. Web pages may have such a structure. The lateral structure is 
distinguished by having no pathway between elements of the text, with each element able 
to function as the reading start. This kind of structure may be exemplified by an 
encyclopaedia. The application of Gunder’s model, initially designed to be applied to 
textual structures in modern, and often digital, media, to historical material such as the 
Early Viking Age runic inscriptions can be problematic. One may question the extent to 
which the different structures are suited to a description of the runic material. The textual 
medium itself may for example impose constraints, such as the size of the carving surface 
permitting the text to contain only a small number of elements, which would make network 
structures in particular more difficult to produce.   

 

5.2 An Early Scandinavian Viking Age corpus of texts 
One of the aims of this thesis is to distinguish which inscriptions should be included in an 
Early Viking Age corpus of texts. A number of criteria for inclusion in this group has been 
formulated on the basis of two changes in rune-carving tradition. Inscriptions which have 
been given an absolute dating to the time between circa 700 and 950/970 are included as 
well as carvings with an archaeological or art-historical relative dating to this period. A 
number of runological and linguistic considerations have further been formulated. 
Inscriptions included in the corpus are those whose inventory of signs as evidenced by its 
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notation contain no more than 16 runic characters. Support is further sought in the rune-
forms, where those associated with the proto-Nordic period are excluded. A demarcation 
between Early and Later Viking Age material is more complicated and requires the 
application of different criteria to the various geographical areas. Christian memorial 
inscriptions as well as inscriptions which appear to have been carved in a Christian context 
are excluded. For Swedish territory the transition from short-branch to long-twig runes is 
used to limit the corpus. Changes concerning features of language and ornamentation 
which can be linked to the end of the tenth century are also used. Established chronologies 
have been employed in addition to these criteria, particularly those found in Danmarks 
Runeindskrifter and the database Danske Runeindskrifter for the Danish material. 
Samnordisk runtextdatabas has also been important to the inventory of the material. A total 
of 132 runic labels has been included in the corpus. 

The selection criteria for distinguishing between the Early and Late Viking Age 
inscriptions have been shown to be more suitable for some geographical areas than others. 
The earlier boundary which derives from the change in the rune-row’s inventory of signs 
is however applicable to the entire area under investigation. This indicates that this 
boundary represents more of a sweeping change within the rune-carving tradition while the 
Late Viking Age boundary is in some areas distinguished by continuity. This is especially 
true of the Norwegian material where it is difficult to find any criteria whatsoever to 
distinguish inscriptions carved before 950/970 from those carved afterwards. The material 
from Gotland is similarly problematic, comprising a group of picture stones with short-
twig inscriptions which largely appear to pre-date 950/970, but where some appear to have 
been carved after this time. A sharper line of division in the material according to Källström 
(2012, 121, 127) is between these short-twig inscriptions and a group of younger picture 
stones with long-branch rune-forms, the latter dated by Källström to the eleventh century. 
It thus appears that the Early Viking Age writing culture on Gotland lasted longer than that 
on the Swedish mainland.  

It is worth mentioning some inscriptions which should perhaps have been included in 
the corpus. These include a Danish inscription on a small bronze hammer (Imer 2014, 166; 
Rasmussen et al. 2014, 16); a picture stone containing a short-twig inscription from 
Gotland, according to Källström located in Eskelhem Church but not included in SRI;15 
and finally, some of the carved Kufic coins described by Hammarberg and Rispling (1985) 
which, again according to Källström, may belong to the Early Viking Age.16 
 

                                                 
15 Oral communication at a seminar held on February 26, 2020. 
16 Oral communication at a seminar held on February 26, 2020. 
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5.3 Reading orders suggested linguistically or visually and 
monosequential or multisequential text structures  
The analysis of conventions of visual reading order is primarily based on carvings on raised 
stones. Visual expressions of various types can be connected to functions of reading order. 
The start element is frequently visually distinguished by deviating from other elements in 
the inscription, often by larger size (of runes, rune-row etc). Resources expressing salience 
are also characterised by their occurrence in variant forms, i.e. comprising a short or long 
row. Resources are thus relative in the sense that the choice of alternatives depends upon 
the appearance of other elements in the carving. As regards visual resources linked to 
reading path, these generally constitute visual expressions related to physical proximity or 
distance, respectively expressing the creation of associations or demarcation. There are 
however examples of reading paths which deviate from this by requiring the reader to skip 
parts of the inscription in order to proceed. Finally, there are also resources which cannot 
be held to express any of the three systems of meaning of salience, creation of associations 
or demarcation, but instead appear to relate to direction. Reading start can for example 
occur on the left or right or in a middle row, and the continued reading path may proceed 
in a certain direction depending on which of the alternatives is relevant.  

The textual structures found in the Early Viking Age runic material are essentially 
monosequential. Reading order may be proffered visually or linguistically, or as a 
combination of the two. The alternative multisequential structures found in the material are 
nearly always lateral structures, usually in the sense that reading start can be selected from 
any of the elements contained in the text, although in one case a network structure may be 
discerned (on Ög 136 Rök). While the linguistic and visual structures often interact, there 
are simultaneously examples where they directly contradict each other (e.g. on Ög N288 
Oklunda and DR 230 Tryggevælde). Monosequences present linguistic content in a 
specific order. The fact that this type of order is most common may perhaps be related to 
the brevity of the inscriptions; the majority consist of only a few phrases. Lateral structures, 
which allow the demarcation of sections of content with no definite internal order, do 
however occur in both extremely short inscriptions (with two lines) and in a couple of very 
long ones (DR 209 Glavendrup and Ög 136 Rök). There thus appears to be no strong 
correlation between length and structure. Nor are there clear connections between content 
of a certain kind and demarcations in the lateral structure; as far as can be stated these 
instead appear to comprise different kinds of thematic boundaries. Axial structures and 
network structures are not represented in the material, with one exception for the latter. An 
axial structure, as described by Gunder, presupposes a type of reference system between 
the main monosequential path in the text and alternative reading paths leading to and away 
from it. In the Early Viking Age material there are no such developed conventions for the 
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presentation of text. One reason for the scarcity of network structures may be related to the 
brevity of the inscriptions; a certain scope is required to enable the sections of a network 
to function independently as required. The textual media employed, i.e. three-dimensional 
objects of various types, may impose further restrictions. The size of the surface available 
for inscribing limits the length of the carving and the number of proffered reading paths (if 
the reading path is suggested by resources relating to physical proximity). It is presumably 
no coincidence that the sole network structure is found on the Rök stone, the longest 
inscription found in the material.  

 

5.4 Conclusion 
To summarise, the thesis specifies the Scandinavian runic inscriptions which belong to an 
Early Viking Age corpus of texts. A total of 132 runic labels is included with varying 
degrees of certainty. Geographically these represent inscriptions from (contemporary) 
Danish, Swedish, Norwegian and Russian territories. The development of criteria for 
distinguishing the Early Viking Age from the Later Viking Age material proved to be more 
problematic for some geographical areas than others, which may suggest that the 
chronological extent of Early Viking Age writing culture varied in different localities, or 
that the transition to the Late Viking Age was characterised by different degrees of 
continuity. The distinction between Early Viking Age and Proto-Nordic material is less 
problematic, which indicates a greater disruption in writing culture occurring here at 
approximately the same time in the entire area under investigation.  

The thesis further shows how the corpus of Early Viking Age runic texts can be used 
to investigate visual text conventions, specifically how reading order is visually signified 
by different types of resources which can be linked to reading start and path. Resources 
which express salience, often by visually deviating from the rest of the inscription, often 
show reading start, while resources expressing demarcation or the creation of associations, 
most often through physical proximity or distance, may be connected to the reading path. 
The textual structures found in the material are usually monosequential, i.e. they offer a 
single pathway through the inscription, although lateral structures as well as one network 
structure also occur. The linguistic and visual structures often interact. The fact that 
monosequential and lateral structures are more commonly found than network and axial 
structures may be due to the brevity of the inscriptions, the limitations of the textual media 
in terms of size of the inscriptional surface, as well as the lack of developed conventions 
for the presentation of text during the Early Viking Age.   

The thesis contributes to further research in various ways. The compilation of an Early 
Viking Age text corpus will enable further studies of material which is at present under-
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researched. The investigation of visually signalled reading order has resulted in a 
compilation of resources linked to reading order which can be used to analyse individual 
inscriptions. A method for investigating reading order in the runic material has also been 
developed based on the model in Kress and van Leeuwen (2006) of the grammar of visual 
design. The examples of multisequential text structures found in the material further 
suggest that this alternative should in future be considered in the investigation of reading 
order in runic texts.  
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