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MARCO B IAN CHI 

Sociolingvistiska perspektiv på runinskrifter: 
En ökryssning med några semiotiska 
landstigningar

Den historiska forskningens generella tendens under andra halvan av 
1900-talet, att intressera sig för sociala strukturer snarare än historiska 
händelser, har givetvis även påverkat runforskningen. Det kan rentav 
vara så att den typen av frågeställningar gynnat intresset för runstenar 
som historiskt källmaterial överlag. Det är ofta svårt att utvinna infor-
mation om historiska händelser och historiska människors politiska 
agerande ur de knapphändiga och formelstyrda inskrifterna. Däremot 
bär runstenarna – dels just på grund av sin formelartade karaktär, dels 
genom att de utgör originalkällor som dessutom står kvar på samma 
ställe där de en gång i tiden har rests – på en mängd information om 
sociala strukturer och det historiska kommunikativa landskapet.

Ett tidigt exempel på en undersökning som drar nytta av dessa 
omständigheter i syfte att belysa sociala förhållanden på  vikingatiden 
finns i Otto von Friesens (1910) artikel om fyndet av runstenen U 391 
i Sigtuna. Artikelns syfte är egentligen att bidra till den då livliga 
debatten om Sigtunas ursprungliga läge men dess huvudsakliga för-
tjänst kom att bli identifieringen av ordet gildi ’gillebroder’ i Sigtuna-
inskrifterna U 379 och U 391, som båda är signerade av runristaren 
Torbjörn. Ungefär vid tidpunkten för publikationen, men utan att det 
hann lämna några spår i den, hittade von Friesen med Elias Wesséns 
hjälp samma ord i Bjälboinskriften Ög 67 (se von Friesen 1911). 
Uttrycket Frīsa gildaʀ ’Frisernas gillebröder’ på U 379 och U 391 tillåter 
ganska långtgående slutsatser om historiska och sociala förhållanden 
i det tidiga 1000-talets Sigtuna; von Friesen själv antar en datering 

Fig. 1. Kopior av fyra runstenar med rekonstruerad uppmålning, 
förvarade i tornrummet i Köpings kyrka. Överst: Öl Köping69. 
Nederst t.v.: Öl Köping70. Mitten: Öl Köping73. T.h.: Öl Köping71. 
Foto: Marco Bianchi.
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runt 1060–1075 (1910:18) men med moderna dateringsmetoder bör tiden 
för Torbjörns verksamhet snarast förläggas till första halvan av 1000-
talet (Källström 1999:104–109). En första observation med relevans för 
bedömningen av gillenas roll och funktion är förstås det faktum att 
gillebröderna uppträder som beställare av minnesvården, alltså i den 
funktion som i runstensinskrifter i vanliga fall innehas av nära släk-
tingar till en avliden person. I ett lite större perspektiv säger dock U 391 
även något om sociala strukturer på ett lite djupare plan. Avgörande 
här är att en person med ett till synes lågtyskt namn, Albōð, får ste-
nen rest efter sig och att han karaktäriseras som kompanjon (fēlagi) 
till en person med ett nordiskt namn, Slōði. Slutsatsen blir således 
att inskriften ger en ögonblicksbild av ett samhälle som är präglat av 
kulturell blandning: 

Svenskar synas sålunda ha upptagits i samfundet och dess frisiske 
medlemmar synas ha antagit svensk sed, bägge delarna omständig-
heter som förutsätta, att gillets medlemmar voro bofasta i Sigtuna. 
(von Friesen 1910:18).

Socialhistoria och sociolingvistik

Socialhistoriska frågeställningar av det slag som von Friesen nästan i 
förbifarten anlägger på ett par inskrifter från Sigtuna kom att prägla 
stora delar av 1900-talets forskning om runstenar. Seklets andra halva 
utmärks av en rad storskaliga kvantitativa undersökningar med målet 
att avtäcka sociala mönster i materialet. En metodiskt banbrytande 
pionjärgärning på området är Arndt Ruprechts doktorsavhandling Die 
ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runeninschriften från 1958. Till 
skillnad från mer traditionell forskning om historiska runinskrifter, 
t.ex. Elias Wesséns häfte Historiska runinskrifter från 1960, nöjer sig 
Ruprecht inte med att undersöka explicita hänvisningar till historiska 
sammanhang som är kända från andra källor. Målet är snarare att 
upptäcka regionala och kronologiska mönster i hela runstensmaterialet 
för att på ett indirekt sätt komma åt historiska förhållanden som speg-
las i materialet. Det empiriska underlaget till studien består av en egen 
excerpering av det vikingatida runstensmaterialet med avseende på de 
familjeförhållanden som uttrycks i minnesinskrifterna. Ruprecht var 
främst intresserad av de avlidnas ålder och om de omnämns som gifta 
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för att kunna resonera kring frågan om utlandsfärdernas fredliga res-
pektive krigiska syften. Men runstensmaterialet lämpar sig förstås för 
en del andra socialhistoriska frågeställningar också. En sådan fråga är 
runstenarnas vittnesbörd om vikingatida arvsrätt, som Birgit Sawyer 
ägnade ett antal vetenskapliga studier åt (t.ex. Sawyer 2000), en annan 
rör kvinnornas roll i runstenslitteraturen (se t.ex. Gräslund 1989; Jesch 
1994) och en tredje runristarnas verksamhet (Thompson 1975; Stille 
1999; Källström 2007). 

De flesta nyss nämnda studierna har ett historiskt, socialhistoriskt 
eller språkhistoriskt kunskapsmål och försöker således bidra till kun-
skapen om det vikingatida samhället med hjälp av runstenarna som 
källmaterial. Som exempel kan anföras diskussionen om kvinnors 
underrepresentation i det vikingatida runinskriftsmaterialet. Utifrån 
observationen att barnaskaror med fler än två döttrar är mycket säll-
synta i runstensmaterialet, medan tre och fler söner förekommer rela-
tivt frekvent, kastar Anne-Sofie Gräslund (1989) fram idén att det kan 
finnas demografiska förklaringar som beror på kvinnlig infanticid. 
Med direkt inspiration från Ruprecht (1958) undersöker Jesch (1994) 
samma fråga med hjälp av en genomgång av de släktskapsrelationer 
som uppländska vikingatida runstenskvinnor ingår i. Hon finner att 
drygt 58 procent av kvinnorna omnämns som gifta, 22 procent som 
ogifta och övriga med oklar status medan motsvarande andelar hos 
männen är 26 procent (gifta) respektive 48 procent (ogifta) (Jesch 
1994:158–160). Slutsatsen blir att siffrorna speglar normer i samhället 
enligt vilka männen anses tillhöra samma familj livet ut medan kvin-
norna byter släkttillhörighet när de gifter sig: ”women’s divided kin 
loyalties caused them to fall between two stones, as it were, and thus to 
be mentioned much less often in runic inscriptions” (Jesch 1994:160). 
En liknande bild framträder också när runstensfamiljer går att rekon-
struera i flera släktled. I Bromma finns det exempelvis tre generatio-
ner av en familj som, enligt runstenarnas vittnesbörd (U 57 och U 58), 
endast bestod av män (se Källström 2020:86–88).

Representationen av kvinnor på vikingatida runstenar har sin för-
klaring i samhällsstrukturer. Samtidigt bekräftas och befästs dessa 
strukturer varje gång anhöriga reser en runsten till minne av en avli-
den släkting. På så vis fungerar runstenar inte bara som en spegel av 
sociala förhållanden utan också som ett medel för att upprätthålla 
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dem.  Sociolingvistiken intresserar sig just för frågan hur människor 
med språkets medel förhåller sig till och skapar en social verklighet. 
Det som undersöks är alltså ”den sociala dimensionen av språket” 
(Nordberg 2013:13), dess roll i det sociala spelet mellan kommunika-
tionsdeltagare. Språkliga yttranden, både talade och skrivna, kommer 
alltid till i ett socialt sammanhang och påverkar samtidigt detsamma 
på något sätt (Nordberg 2013:14). Skillnaden är förstås hårfin men med 
ett något annat perspektiv kunde Jeschs observation alltså lika gärna 
mynna ut i en sociolingvistisk (snarare än en socialhistorisk) slutsats, 
nämligen att konventionerna för omnämnandet av män respektive 
kvinnor är olika i den uppländska senvikingatida minnespraktiken på 
runstenar.

Vid det sjunde internationella symposiet för runor och runinskrifter 
i Oslo 2010 höll Henrik Williams ett plenarföredrag med titeln Run-
stenars sociala dimension (publicerat i Williams 2013). I sitt bidrag gör 
Williams en inventering av aspekter i runstenskulturen som är önsk-
värda att undersöka i ett socialt perspektiv. Inventeringen innehåller 
åtta punkter, nämligen monumentalitet, stenmaterial, lokalitet, rist-
ningsteknik, status, runbruk, fonologi och morfologi samt lexikon. 
Status nämns visserligen som femte punkt i listan men tycks samtidigt 
fungera som ett paraplykoncept som man kan komma åt genom att 
undersöka de övriga sju aspekterna. Williams tankar bottnar tydligt 
i en socialhistorisk forskningstradition – som ett mål nämns bland 
annat att vinna kunskap om runstensfamiljernas sociala status – och 
för honom tycks sociolingvistiken snarast vara ett hjälpmedel vid 
tolkningen av inskrifterna: ”Om man kan fastställa att ett monument 
utmärks av tydliga statusmarkörer öppnar detta för att tillämpa socio-
lingvistiska aspekter vid texttolkningen.” (Williams 2013:71). Samti-
digt utgör hans inventering också en god grund för mer renodlade 
sociolingvistiska undersökningar av hur runstenar och deras texter kan 
ha fungerat i det sociala spelet under vikingatiden. 

De socialhistoriska och sociolingvistiska perspektiven går i själva 
verket ofta hand i hand och är svåra att skilja åt: en förståelse för den 
sociala bakgrunden behövs för att kunna uttala sig om  runstenars 
funktion och omvänt kan sociolingvistiska frågeställningar ge en 
bättre förståelse av exempelvis de inblandades sociala status. Willi-
ams (2013:65) gör i sin uppsats observationen att förekomsten av ordet 
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braut ’väg’ tycks korrelera med faktorer som kan peka på högre status, 
konkret flerstensmonument, signaturer, poetiskt språk och inskrifters 
längd. I hans socialhistoriska perspektiv benämns sådana runstenar 
högstatusristningar. I ett sociolingvistiskt perspektiv skulle man kanske 
hellre vilja tala om högambitionsristningar som genom sitt bruk av soci-
alt relevanta språkliga varianter skriver in sig i och samtidigt formar 
ett visst socialt sammanhang. 

Sociolingvistiken är enligt Bengt Nordberg (i Nationalencyklopedin) 
en ”vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och sam-
hälle och språkanvändning som socialt beteende. Detta innefattar stu-
dium av språkets sociala funktioner som kontaktmedel, som skapare 
och befästare av sociala identiteter och kulturella grupperingar och 
av språket som föremål för sociala attityder och för sociala och poli-
tiska handlingar.” De aspekter som Williams nämner i sin inventering 
har alltså inte bara potential att säga något om de inblandades sociala 
ställning och rådande sociala strukturer utan också hur runinskrifter 
skapar, befäster och uttrycker kontakt, sociala identiteter, kulturella 
grupperingar, sociala attityder och sociala/politiska handlingar. 

Sociolingvistiska frågeställningar har under senare år blivit allt van-
ligare i runologin. Om den runologiska tidskriften Futhark: Internatio-
nal Journal of Runic Studies kan tjäna som en temperaturmätare i detta 
avseende kan åtminstone tre huvudsakliga sociolingvistiska intres-
seområden observeras: sociosemiotik (med företrädare som Marco 
Bianchi, Per Holmberg och Hanna Åkerström), runor och pragmatik 
(Christiane Zimmermann) samt runor och (visuell) literacitet (Mar-
tin Hannes Graf, Terje Spurkland och Michelle Waldispühl). Ytterli-
gare en företrädare för det sociolingvistiska runologiska perspektivet, 
som kanske bäst sorterar in under det sistnämnda intresseområdet, är 
Michael Schulte (i t.ex. Schulte 2015). 

Som rubriken antyder är föreliggande artikel av explorativ natur. 
Den består av en längre och tre kortare av varandra oberoende fall-
studier med det övergripande syftet att visa hur ett sociolingvistiskt 
perspektiv kan bidra till att uppfatta runinskrifter inte bara som en 
spegel av sociala förhållanden utan också som ett medel i skapandet 
och upprätthållandet av sociala kontakter, identiteter och attityder. 
Den längre delstudien handlar om det som det öländska runmateri-
alet (kanske bortsett från Karlevistenen) är mest känt för: den beva-
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rade originalfärgen på ett stort antal stenfragmet från Köpings kyrka. 
Syftet med studien är att, utifrån färgresterna i Köpingsmaterialet, 
resonera kring färgens roll i vikingatida runstenskommunikation. I 
den andra fallstudien görs en textanalys av parmonumentet G 113 och 
G  114 från Ardre på Gotland med målet att säga något om sociala 
verksamheter knutna till de bägge ristningarna. Den tredje studien tar 
oss tillbaka till Köpings kyrka, där det bland runstensfragmenten finns 
två ristningar i gotländsk sandsten och med karaktäristisk gotländsk 
bildstensform. Här intresserar frågan hur denna referens till Gotland 
kan tolkas i ett sociolingvistiskt perspektiv. I den fjärde och avslutande 
delstudien behandlas dopfunten från Åkirkeby på Bornholm. Det i 
runinskriftsmaterialet unika samspelet mellan skrift och bild på fun-
ten gör det möjligt att undersöka hur ristningens avsändare vände sig 
till sin läsare. 

Målade runor i Köping 

I forskningen tycks det idag råda enighet om att runstensristningar 
ursprungligen var färggrant imålade. Slutsatsen grundar sig dels på 
några fall där det finns språkliga indicier på imålning, dels på ett antal 
runstenar med bevarade spår av ursprunglig imålning. Mest kända 
i sammanhanget är de talrika runstensfragment med färgrester som 
hittades i olika omgångar vid Köpings kyrka på Öland, de flesta år 
1953 i samband med rivningen av 1800-talskyrkan (se därom Owe 
2002:8–13). Dessa ska föreliggande genomgång huvudsakligen handla 
om, men först ska ges en redovisning av färgrester på andra ristningar 
i senvikingatida runstensstil. Syftet med denna mer generella genom-
gång är att sätta in Köpingsmaterial i en större kontext av bevarad 
färg på runstenar för att få en uppfattning om hur pass representativt 
materialet på Öland är. Därefter undersöks färgresterna i Köping mer 
i detalj för att kunna diskutera färgsättningen i ett sociolingvistiskt 
perspektiv.

Stundom möter i runstensinskrifterna formuleringar som tyder på 
att respektive ristning var imålad. Ett exempel på detta är Överselös-
tenen Sö 206 med formuleringen Hēr skal standa stæinaʀ þessiʀ, rūnum 
ru[ð]niʀ ’här skall stå dessa stenar, rödfärgade med runor’, ett annat är 
Sö 213 med Stæin hiogg Æsbiǫrn, stæindan at vitum, bant með rūnum 
’Stenen högg Äsbjörn, målad till minnesmärke, han band den med 
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runor’ eller ristarsignaturen på Sö 347 Gerstaberg Æsbiorn rīsti, ok Ulfʀ 
stæindi ’Äsbjörn ristade och Ulf målade’. Ytterligare ett par förekomster 
av verbet stæina ’måla’ figurerar i litteraturen, nämligen på Öl 43 och 
Sö 205 (se Peterson 2006), men båda måste i dag anses vara avfärdade 
från denna diskussion (se Källström 2007:203 f.) Sö 347 är således det 
enda säkra exemplet på explicit omnämnande av arbetsfördelning mel-
lan en runstens ristare och dess målare. Noteras bör också att samtliga 
här nämnda sörmländska stenar kan tillskrivas ristaren Äsbjörn, och 
att uppgifterna om målade runor på Sö 206 och Sö 213 ingår i poetiska 
uttryck. Det sistnämnda gäller också Hogränstenen G  203 vars vänd-
ning Hier mun standa / stain at merki, / bie[r]tr ā biergi, / en brō fyriʀ 
’här skall stå / stenen som ett märke / lysande på berget / bron invid 
den’ har tolkats som att stenen har varit färggrant uppmålad (Jans-
son 1977:161 f.; Naumann 2018:117). Som Tronner, Nord & Gustavson 
(2002:199) påpekar kan dock ordet biertr lika gärna tolkas på ett annat 
sätt: ”Inskriften vill nog snarare säga att runstenen skall stå lysande vit 
på det mörka berget än att den skall lysa med starka färger.” 

Ett annat ord som ibland förekommer i diskussionen om färglägg-
ning av runinskrifter är verbet fā. Ordets ursprungliga betydelse är 
’färga, måla’ men det verkar redan under urnordisk tid ha antagit en 
allmän betydelse ’skriva’ (Düwel 2001:35). Enligt Källström (2007:144–
147) är det omöjligt att avgöra om någon av de 14 förekomsterna i 
vikingatidens inskriftsmaterial uttrycker den ursprungliga betydel-
sen. Möjligt är att verbet också ingår i ordet biarfaa biar(t)fānn på 
Pilgårdsstenen G 280. Ordets första led motsvarar det fornisländska 
adjektivet biartr ’skinande, blank, glänsande’ medan den senare leden 
kan anslutas antingen till ett fornisländskt. fá(i)nn ’glansig, blank’ 
eller som en ”sekundär bildning till verbet fā ’måla, rista’” (GR  3 Boge 
socken:52 se också Snædal 2002:54). Snædal (2002:53) översätter ordet 
som ”bjärtmålad”, Gustavson (GR 3 Boge socken) som ”ljusglänsande” 
men vid något tillfälle i kommentaren (GR 3 Boge socken) också som 
”bjärtmålad”. Sammantaget utgör heller inte belägget på Pilgårdsste-
nen något klockrent tecken på ordet fā i betydelsen ’måla’. 

Tyngre vägande än de ganska sparsamt förekommande språkliga 
indicierna på imålning är faktiska spår av ursprunglig imålning på 
runstenar. Den mig veterligt hittills enda systematiska genomgången 
av sådana är den av Hallström (1931). Hallströms lista innehåller 21 
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objekt som uppvisar färgrester eller som enligt tidigare uppgift ska ha 
gjort så samt fyra inskrifter med formuleringar som tyder på att ste-
narna varit uppmålade (ovan nämnda Sö 206, Sö 213 och Sö 347 samt 
U 1052 utifrån en numera obsolet tolkning av Erik Brate). Katalogvoly-
men till Cecilia Ljungs doktorsavhandling (Ljung 2016b) utgör en full-
ständig inventering av samtliga tidigkristna gravmonument i Närke, 
Småland, Södermanland, Västergötland, Öland och Östergötland. 
Hon redovisar uppgifter om bevarad färg i drygt 20 ristningar utöver 
de 43 från Köpings kyrka (tabell). Hos Tronner, Nord & Gustavsson 
(2002) redovisas resultaten av pigmentanalyser av ett tiotal ristningar 
med bevarad färg som genomfördes vid Riksantikvarie ämbetet. Vidare 
ska nämnas Þórhallur Þráinssons (1999) mer essäartade presentation 
av några ristningar med ursprungliga färgspår. Totalt finns i de fyra 
nämnda publikationerna uppgifter om bevarad färg i ca 35 ristningar 
utanför Köping. 

Tre mellansvenska ristningar som inte nämns i någon av de fyra 
publikationerna ska här kommenteras kort: U 779 Svinnegarns kyrka, 
U 880 Skogstibble och U 1161 Altuna. Runstenen U 779 tjänade som 
tröskelsten i kyrkan. I samband med friläggningen år 1946 upptäcktes 
ovanligt välbevarad imålning på den del av ristningen som tidigare 
varit dold (Jansson 1946:274 f.) Eftersom kyrkan byggdes på 1300-talet 
menar Jansson (1946:278) att färgen inte kan vara den ursprungliga utan 
att Svinnegarnsstenen i stället får tjäna som ett bevis på att runstenar 
målades upp med ny färg långt in på medeltiden. Denna slutsats ifrå-
gasätts av Sune Lindqvist (1947:51), som i stället menar att ursprungs-
färgen lika gärna kan ha bevarats efter att stenen sjunkit ner i leran 
kort efter att ha blivit rest. U 880 är en Öpirristning som hittades 
år 1938. Ristningen visade sig vara uppmålad med röd och svart färg. 
Speciellt intressant är det faktum att ramlinjen på ett ställe inte tycks 
ha varit huggen utan endast målad (se t.ex. Jansson 1943:316). Kort efter 
att ha upptäckt U 1161 i Creutz-Cronhielmska gravkoret vid Altuna 
kyrka sommaren 1918 skrev läroverksadjunkten Alexis Karlander ett 
triumferande brevkort till professor Otto von Friesen i Uppsala (förva-
rat i Otto von Friesens brevsamling på Uppsala universitetsbibliotek): 
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Runstenen är nu rest vid kyrkan och tager sig synnerligen ståtligt 
ut. Jag har farit omkring i socknen och samlat pengar. Intresset är 
ganska stort hos befolkningen. Jag är i tillfälle att meddela Dig, att 
runomästaren berett oss ännu en sensation. Stenen är nämligen  
ristad på båda smalsidorna; på den som före legat mot marken rätt 
tydligt med spår av imålad röd färg, på den övre visserligen täckt 
med bruk, men dock skönjbart !!!

Det krävs mycket gynnsamma förhållanden för att den ursprungliga 
imålningen ska bevaras i så många år. De berörda stenarna kan dess-
utom inte ha stått ute särskilt länge innan de hamnade på ett mer skyd-
dat ställe. Vidare måste eventuella fynd med färg förvaras på ett lämp-
ligt sätt. Att det senare inte är någon självklarhet ens i modern tid visar 
de tre nyss nämnda uppländska exemplen U  779, U  880 och U   1161. 
Alla tre ställdes upp ute i det fria och det tog inte många år innan fär-
gen var borta. Ett liknande öde verkar också ha drabbat U  660 Håtuna 
som vid upptäckten år 1931 hade bevarad imålning med röd järnoxid 
i cirka 25 runor (se Jansson 1943:314 f.; UR  3:126) och U  470 Knivsta, 
som enligt meddelande från baron Emanuel Cederström till Otto von 
Friesen (återgivet i von Friesen ms, s. 45) hade rödmålade runor vid 
fyndtillfället i slutet av 1800-talet:

Krusenberg 19.11 1908 
Enl. meddelande af baron E. Cederström fann man vid reparationen 
af Knifsta kyrka (under Vennerbergs sista statsrådsperiod) fann man 
[sic] i muren ett stycke af en runsten där baron C. själf kort efter 
uttagandet iakttog att runorna voro målade med röd färg.

I stort sett alla fynd av bevarade färgrester är gjorda i kyrkor. En stor 
majoritet av ristningarna utgörs dessutom av tidigkristna gravmonu-
ment, alltså ristningar som har varit avsedda för användning i en kyrk-
lig miljö. En fråga som måste ställas är därför om imålning av runste-
nar är ett genredrag som utmärker ristningar som är nära knutna till 
kyrkor, eller om fyndmönstret beror på att färgen har en större chans 
att inte vittra bort på runstenar som förvaras i kyrkor. 

Hallström (1931:271) menar att de flesta tidigkristna gravmonumen-
ten kan ha varit uppmålade men är mer tveksam när det gäller andra 
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runristningar. Exemplen är enligt honom för få för att en generell slut-
sats åt någotdera hållen ska kunna dras. Hallström står ganska ensam 
med denna åsikt redan på sin tid och går också (Hallström 1931:272) 
i försiktig polemik mot sina kollegor Erik Brate (se Brate 1898:13 f.), 
Oscar Almgren, Otto von Friesen och Hans Hildebrand som alla mer 
eller mindre bestämt hävdade att runstenarna måste ha varit imålade. 
Resonemanget är metodiskt konsekvent och hederligt, samtidigt som 
det är svårt att värja sig mot intrycket att det är hypotesstyrt: 

det förefaller mig vara det naturliga, att skriften i dylika ytor 
[främst granit], från början och även i allmänhet sedan, fått fram-
träda genom linjernas naturliga ljusa färg och genom skuggornas 
spel i fördjupningen. (Hallström 1931:272.) 

Som Hallström själv framhåller är det också svårt att bortse från de 
mer traditionella runstenar som faktiskt uppvisar färgspår. Ett ganska 
stort antal av ristningarna med bevarad färg är gjorda i granit och har 
sannolikt sekundära placeringar vid de kyrkliga miljöer där de hittats. 
Till dessa hör Sö 363, U 470, U 779, U 880, U 941, U 963 och U 1161. En 
viktig ristning i sammanhanget är också U 660 som av allt att döma har 
hittats vid sin ursprungliga plats och inte i närheten av någon kyrka. Det 
finns alltså mycket som talar för att färgläggning inte i första hand ska 
förklaras som ett genredrag i gravstenskulturen utan att fördelningen 
av monumenttyper med färgrester inte är representativ för de verkliga 
förhållandena på vikingatiden. En annan sak som pekar åt samma håll 
är imålningen på Skogstibblestenen U 880. Observationen att ristningen 
var målad på ställen som inte varit ristade tyder på att färgläggning var 
en del av ristningars tillkomstprocess, eller för att uttrycka det med de 
ord som Otto von Friesen lär ha yppat om ristaren Öpir när han upp-
täckte sagda oristade linje på U 880: 

Har inte den f-n fuskat! Det har jag misstänkt honom för förut 
ibland, men här har jag bra bevis! (Eriksson 1942)

Genomgången om färg på runstenar ovan visar att det finns fog för 
antagandet att färgsättning var ett självklart inslag i runstenskulturen. 
Det relativt stora antalet fall där färg på ett närmast spektakulärt sätt 
mot alla odds bevarats i nästan tusen år tyder på ett potentiellt mycket 
högt mörkertal av runstenar som inte har haft lika gynnsamma förut-
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sättningar. Det är därför av generell vikt för en bedömning av runste-
nars kommunikativa potential att titta närmare på hur färg har använts 
på runmonument. Frågan som ställs i återstoden av detta avsnitt är 
alltså vilka mönster som går att skönja i den bevarade imålningen i 
Köpings kyrka och vilka slutsatser som kan dras av färgresterna i ett 
sociolingvistiskt perspektiv.

Fynden vid Köpings kyrka erbjuder optimala förutsättningar för en 
sådan undersökning. De är stora till antalet, härstammar från samma 
geografiska område och har av allt att döma ristats inom en relativt kort 
tidsperiod. Laila Kitzler Åhfeldt (2009), som gjort en analys av hugg-
spåren på ett stort antal fragment i Köping, vill inte uttala sig om antalet 
ristare som var involverade i arbetet. Däremot kan hon se att samma 
individer verkar ha huggit både gravmonument och mer traditionella 
runstenar, vilket tyder på att de båda monumenttyperna är samtida och 
kan ha haft delvis liknande syften. Ljung (2016a:137) ifrågasätter generellt 

Fig. 2. Runsten Öl Köping69 med bevarad originalfärg. Ristningen förvaras 
på Historiska museet. Foto: Gabriel Hildebrand, SHM.
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Öl Köping17 20 R S Ja Ja

Öl Köping21 24 R S Ja? Ja

Öl Köping22 25 S R S — — — — Ja Ja

Öl Köping23 26 R S S — — — — — Ja

Öl Köping24 27 — — — — — S R S Ja Ja Ja

Öl Köping25 28 — — — — — S R R S Ja Ja Ja

Öl Köping26 29 R Ja Ja

Öl Köping27 30 S R R S Ja Ja

Öl Köping31 34 — — — — — R R Ja Ja

Öl Köping32 35 S Ja Ja

Öl Köping35 38 S R — Ja

Öl Köping36 39 R R S Ja Ja

Öl Köping37 40 S S Ja Ja

Öl Köping38 41 S R R R S Ja Ja

Öl Köping39 42 S V R R S Ja Ja

Öl Köping40 43 S R R S Ja Ja

Öl Köping41 44 S R —

Öl Köping42 45 — — — — — R — Ja

Öl Köping43 46 — — — — — R? — Ja

Öl Köping44 47 V —
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Öl Köping49 52 R S S S — Ja

Öl Köping50 53 R R R — Ja

Öl Köping51 54 R — — — — — Ja

Öl 52 (Owe 53) 5 V Ja Ja

Öl Köping54 56 S — Ja

Öl Köping55 57 S S S R S R — Ja

Öl Köping56 58 R S S — Ja

Öl Köping57 59 S S Vl S R S? Vl S Ja Ja
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uppdelningen av Köpingsmaterialet i olika monumenttyper och tolkar 
Kitzler Åhfeldts resultat snarare som att ”uppdelningen av materialet 
från Köpings kyrka i traditionella runstenar respektive Eskilstunakistor 
är en chimär”. Hon menar att samtliga fragment från Köping bör ses 
som tillhörande tidigkristna gravmonument.

Tabellen är resultatet av en genomgång av Cecilia Ljungs (2016b) 
katalog. I tabellen listas alla de ristningar från Köping som enligt 
Ljung antingen har bevarad färg eller om vilka det finns tidigare upp-
gifter om imålning. Även fragmenten utan bevarade runor är med-

Tabell. Runstensfragment med ursprunglig imålning från Köpings kyrka. 
Uppställningen innehåller alla ristningar från Köpings kyrka med bevarade 
färgspår eller uppgifter om imålning. 

I de första två kolumnerna  antecknas signumen i Samnordisk runtextdatabas 
som bygger på numreringen hos Owe (2002) samt numreringen i Ljungs 
(2016b) katalog. 

I kolumnen Runor 1  antecknas färgspår i runorna. Om ytterligare en färg 
används i samma inskrift anges den i kolumnen Runor 2. Uppgifter om 
imålning enligt Owe (2002) och där citerad litteratur samt enligt Ljung (2016b). 

R = rött; S = svart; V = vitt; Vl = violett; grått fält = ingen imålning bevarad; 
grått fält med minus = ej relevant. Kolumnerna Relief?, Runlös? och Färg kvar 
idag? enligt Ljung (2016b). 
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tagna i listan eftersom det i inget av fallen går att utesluta att de utgjort 
delar av runristningar. Totalt rör det sig om 43 ristningar av vilka 36 
enligt Ljung än i dag uppvisar spår av originalfärg. Av övriga är en, 
Öl  Köping64, förkommen och i sex kunde Ljung inte längre iaktta 
några färgspår. Den vita färgen i några runor på Öl 52 bedöms av både 
Owe (2002:109) och Ljung (2016a:99) som sekundär. Enligt Sven B. F. 
Janssons rapport till Riksantikvarieämbetet från januari 1954 (cit. av 
Owe 2002:78) finns det tre olika färglager på Öl Köping24. Stenen 
tycks alltså ha målats upp flera gånger. Inte inkluderad i uppställ-
ningen är Öl Köping5 där Jansson vid sin undersökning anade färgspår 
utan att senare återkomma till dem (se Owe 2002:58).

De allra flesta färgspåren är röda eller svarta. Den röda färgen 
består i de av Tronner, Nord & Gustavson (2002) undersökta färg-
proverna av röd blymönja (Öl Köping24, Öl Köping35, Öl Köping37, 
Öl  Köping40, Öl Köping50 och Öl Köping57) och den svarta av kol 
(Öl Köping39 och Öl Köping57). De prover som företogs på uppdrag 
av Sven B. F. Jansson år 1954 verkar ha givit liknande resultat (se Jans-
son och Anderson 1954:86 och figurtexter) men de publicerades aldrig i 
detalj (se också Owe 2002:27). Enligt Jansson (a.st.) skulle de redovisas 
i samband med en planerad utgåva av materialet från Köping som dock 
inte färdigställdes (se Owe 2002:14). Utöver den röda och svarta färgen 
förekommer också vit färg på fem fragment (eller fyra om Öl 52 räknas 
bort) samt violett färg på ett, Öl Köping57. Om denna sistnämnda 
ristning skriver Jansson i sin rapport till Riksantikvarieämbetet (cit. av 
Owe 2002:114) uttryckligen att tre olika färger har använts: 

Runorna äro svarta. Runbandet har en violett färgton (ej mönja). 
Ornamentiken är röd (mönja) med konturlinjerna dragna i svart. 
Den mindre ormen är troligen violett, dess öga har varit rött. 

Tronner, Nord & Gustavson (2002:208) kommenterar tyvärr inte den 
violetta färgen utan skriver endast att det ”finns två färger – röd blymönja 
och svart kol” i ristningen.

Som många före mig har påpekat är det påfallande att de allra flesta 
ristningarna bär spår av minst två olika färger, vanligtvis svart och 
rött. Så är fallet i 33 av de 43 ristningarna och det gäller, som Jan Owe 
(2002:28) påpekar, även ristningar som inte är huggna i relief.  Noteras 
bör dock, även om materialet är för litet för någon tydlig slutsats åt 
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någotdera hållen, att sju av de tio idag enfärgade ristningarna inte 
är huggna i reliefstil, trots att reliefristningarna är i svag majoritet i 
materialet (23 av ristningarna i tabellen). Utifrån dessa siffror går det 
alltså möjligtvis att skönja en tendens till att reliefhuggna ristningar är 
enfärgade i något mindre utsträckning. Samtidigt bör beaktas att hela 
fem av de tio enfärgade ristningarna är sådana som finns med i listan 
på grund av ibland ganska osäkra uppgifter av tidigare granskare och 
vars färg i dag enligt Ljung är helt borta; bara en av dessa är huggen i 
relief. Det finns alltså i Köpingsmaterialet kraftigt stöd för antagandet 
att runstenar vanligtvis målades med minst två färger.

Tabellen visar att bottenytan i reliefhuggna ristningar i princip all-
tid var målad med svart färg. Det enda undantaget är Öl Köping31, 
där färgen är röd. Likaså tycks en konvention ha varit att måla ytor i 
ornamentala framställningar med röd färg – oavsett om ristningen var 
huggen i relief. I samtliga ristningar med bevarad färg på ornamen-
tala ytor är minst en sådan röd. På fragmenten Öl Köping25 och Öl 
Köping71, vars bevarade ristningar består av kors som är inneslutna i 
en cirkel, är både yttercirkelns och korsets ytor färgade med rött. Ett 
motsvarande kors finns också på Öl Köping72, men här verkar kors-
armarna ha målats med vitt eller rött medan cirkeln runt om, liksom 
bakgrunden runt korsarmana, är röda. På Öl Köping57 finns det två 
rundjur. Det större djuret är målat med rött och svarta konturlinjer, 
det mindre med violett. På liknande sätt är det ena rundjuret på Öl 
Köping69 rött och det andra svart. I övriga fall med färg på två orna-
mentala ytor är den andra ytan svart. I många av dessa har de röd-
målade ornamentala ytorna en konturlinje i svart. Röda sådana linjer 
förekommer också men i ingen av dessa ristningar finns det bevarad 
färg i ytan. 

En ganska tydlig tendens går också att iaktta när det gäller skrift-
bandens färggivning. Här är i de allra flesta fallen ytorna röda eller 
ramlinjerna svarta. I endast en ristning, Öl Köping55, är färgen beva-
rad både i ramlinjen (svart) och skriftytan (rött). Avvikande från det 
generella mönstret är också Öl Köping44 där Jansson (cit. av Owe 
2002:97) iakttagit mycket vaga vita färgrester i ramlinjen, Öl Köping50 
med röd ramlinje och Öl Köping57 med violett skriftbandsyta. 

Det är frestande att tro, om än svårt att leda i bevis, att det komple-
mentära förhållandet med bevarade färgrester i antingen skriftbandets 
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ramlinje eller dess yta har en bakgrund i hur runbanden en gång i tiden 
har målats, nämligen antingen på ytan med rött eller i ramlinjen med 
svart. Något som bekräftar misstanken är att ett relativt stort antal 
av ristningarna med svart ramlinje har bevarad röd färg i runorna. Så 
är fallet i Öl Köping8, Öl Köping12, Öl Köping23, Öl Köping47, Öl 
Köping52, Öl Köping58, Öl Köping69 och Öl Köping71 (se fig. 1 med 
en rekonstruktion av imålningen i de två sistnämnda). Till listan kan 
även fogas Öl Köping22 som har svart ramlinje tillsammans med både 
svart och röd färg i runorna. De röda runorna i de nämnda inskrifterna 
skulle förstås inte ha skapat någon vidare kontrast gentemot en röd 
bakgrund. 

I runornas bevarade färgläggning är annars variationen som störst. Här 
är fördelningen mellan inskrifter med röda och svarta  färgrester ungefär 
jämn och dessutom förekommer vita runor. En handfull ristningar upp-
visar olika färgspår i runorna. Hit hör Öl Köping22, Öl Köping38 och Öl 
Köping71 (se rekonstruktionen i fig. 1) med svarta och röda runor samt 
Öl Köping39 med svarta och vita och Öl Köping69 med röda och vita 
runor (se rekonstruktionen i fig. 1 och originalet i fig. 2). Skiljetecknen 
som i litteraturen omnämns som imålade är i fem fall svarta tillsammans 
med svarta eller röda runor och i ett fall – Öl Köping69 – vita tillsam-
mans med vita och röda runor (enligt Owe 2002:131). Om Öl Köping58 
skriver Ljung (2016b:126) att det ”i runorna finns spår av mönjerött och 
svart”, men i avhandlingens textdel (2016a:141) förekommer ristningen 
inte i listan över ristningar med runor i olika färg. I detta samband bör 
också nämnas Öl Köping50 där enligt Owe (2002:105) ”vartannat ord 
[…] har varit imålat med röd färg”. Inskrifter med fler än två olika färger 
i runor och skiljetecken tycks inte förekomma. 

Nämnda inskrifter med olika färgrester i runorna har av naturliga 
skäl tilldragit sig störst intresse i forskningen eftersom de ger stöd åt 
tanken att färg har använts för att understödja det språkliga budska-
pet. I de flesta fallen varierar färgen växelvis mellan olika ord, medan 
färgsättningen i Öl Köping69 också håller ihop vissa fraser: þaiʀ 
bruþr är skrivet med rött, därefter · litu · reisa · med vitt, stain med 
rött, följt av eftiʀ · med vitt och skuka med rött. Färgmarkeringen har 
enligt Jansson (1977:164) ”i hög grad underlättat läsningen […] Upp-
målningen har sålunda icke endast tjänat som utsmyckning av stenen 
utan även till förtydligande av inskriften”. 
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Kartläggningen av färgresterna i tabell 1 är naturligtvis förknippad 
med en del vanskligheter. Den viktigaste av dessa är att den endast ger 
en vag fingervisning om hur imålningen kan ha sett ut en gång i tiden. 
Det kan mycket väl vara så att vissa typer av pigment har försvunnit 
helt och hållet och att det således kan ha funnits fler kulörer än de fyra 
(mönjerött, svart, vitt och violett) som det finns spår av i materialet. 
Tronner, Nord & Gustavson (2002:210) påpekar att de flesta pigmen-
ten i deras undersökta material består av blymönja och järnoxidrött. 
Dessa färgämnen har relativt goda förutsättningar att bevaras och 
andra färgämnen kan således ha försvunnit i högre grad. 

Med detta förbehåll i minnet kan resultaten av genomgången ovan 
sammanfattas på följande sätt: (1) De flesta ristningarna är målade med 
två eller fler färger, (2) bottenytan i reliefristningar målades med svart, 
(3) ornamentala ytor målades primärt med rött, men komplemente-
rande ornamentala framställningar kunde ha annan färggivning, (4) 
skriftbanden hade röd bakgrund eller svarta konturlinjer, (5) runorna 
målades med olika färger och av de inskrifter med två bevarade färger 
att döma understödde färgläggningen det språkliga budskapet.

Enligt Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006:225–238) har 
färg semiotisk potential på en rad olika sätt. För det första har färg en 
materialitet. Pigment har ett ekonomiskt värde och måste införskaffas, 
vilket i sig har kommunikativ potential (se Tronner, Nord & Gustav-
son 2002:203 angående bruket av cinnober i fynden från Spånga). 

För det andra kan själva färgnyanserna bära på olika kulturellt beting-
ade betydelser. Under kristen medeltid stod enligt Kress & van Leeuwen 
(2006:227 f.) rött för mildhet och kärlek, svart för ödmjukhet och vitt för 
glädje. Det är knappast möjligt att peka ut färgernas exakta betydelser 
på runstenarna i Köping, men en utblick mot forn isländsk terminologi 
ger möjligtvis en viss fingervisning, även om det fornisländska materi-
alet varken geografiskt eller kronologiskt är direkt jämförbart med 
tidigkristna svenska runstenar. Möjligtvis signifikant är det faktum att 
svartr/blár, rauðr och hvítr, alltså de färger som förekommer i Köping, 
också är de vanligaste färgorden i fornisländska sagor och tåtar (Wolf 
2013). Ett liknande resultat får också Jackson Crawford (2014:138) i det 
material av fornisländska prosa- och poesit exter som han har excerperat. 
Här är rauðr det klart vanligaste färgadjektivet, följt av svartr, hvítr och 
blár. I en tredjedel av fallen beskriver rauðr blod, i en tiondel guld och i 
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övriga bland annat ansiktet hos en arg människa, hästar och mänskligt 
hår. Blod och guld är enligt Crawford (2014:120) ”stereotypically rauðr” 
på samma sätt som silver typiskt beskrivs som hvítr (Crawford 2014:105). 
Konnotationen hos adjektivet hvítr “appears to be by definition reflec-
tive, shiny, or attractive” (Crawford 2014:110). Adjektiven blár och svartr 
betecknas ofta som synonymer, men det senare avser enligt Crawford en 
mörkare färgton, vilket han grundar på observationen att vissa föremål, 
t.ex. bläck och tjära, bara beskrivs med detta ord. En viktig funktion hos 
svartr är enligt Crawford (Crawford 2014:131) att det tjänar som kon-
trastord till hvítr. Ordet svartr tycks till skillnad från blár också vara 
negativt konnoterat i uttryck som svart ok ljótr ’svart och ful’ (Crawford 
2014:51). 

För det tredje kan färg fylla funktioner i det sociala samspelet mel-
lan avsändaren, respektive texten, och mottagaren. Möjligtvis kan 
den varierande imålningen av olika ord i samma inskrift tolkas på det 
sättet genom att den skapar högre uppmärksamhet hos läsaren och 
underlättar skriftens avkodning. På motsvarande sätt kan det vara så 
att den oftast röda färgen i skriftbanden har som syfte att dra läsarens 
blick till inskriften. 

För det fjärde kan färg ha textstrukturerande funktion. Tydligast i 
detta hänseende är regeln att måla bakgrunden i reliefristningar svart, 
vilket skapar maximal kontrast och framhäver ornament- och skrift-
banden, men också observationen att olika rundjur kan ha målats med 
olika färger i Öl Köping59 och Öl Köping68.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas dels att senvikingatida runste-
nar sannolikt har varit imålade i stor utsträckning, dels att färglägg-
ningen kan ha haft funktioner knutna till materialitet, symboliska 
betydelser, kontaktskapande och textstrukturering. Materialet från 
Köping tillåter därför slutsatsen att färg har fungerat som en semiotisk 
modalitet i runstenskommunikation i och med att färg kunde uttrycka 
ideationella, interpersonella och textuella betydelser (jfr Bianchi 
2010:44 f.). En heltäckande bild av runstenarnas kommunikativa, och 
därmed även sociala, funktioner måste således inkludera faktorn färg, 
även om den i de allra flesta fallen är omöjlig att undersöka i dag. En 
intressant sådan fråga som här, och kanske för alltid, måste lämnas 
öppen är vilka samband det finns mellan färg och andra betydelser i 
en runristning, t.ex. inskrifternas innehåll.
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Intertextualitet i Ardre

Bevarad färg finns det också på några gotländska runristningar, näm-
ligen G 52 Rone kyrka, G 86 Stånga kyrka och stenkistan G 114 Ardre 
kyrka. I G 52 har man hittat färg i runorna och i G 86 och G 114, som 
båda är ristade i reliefstil, röda färgspår i runorna och i ornamentikens 
bottenfält (se Pipping 1901:67 angående G 86 och Pipping 1901:4 f. 
angående G 114). De följande resonemangen kommer dock inte att 
ägnas åt färggivningen utan åt det faktum att G 114 utgör ett par-
monument tillsammans med runstenen G 113. Det finns nämligen i 
formuleringen av de båda inskrifterna ett antal trådar som tillåter slut-
satser beträffande sociala identiteter, sociala praktiker och kulturella 
grupperingar. De båda inskrifterna återges nedan i runsvensk norma-
liserad form enligt Elias Wesséns tolkning och med hans delvis supp-
lerade svenska översättningar i Gotlands runinskrifter 1 (GR 1:205–220). 
Beteckningen av fragmenten till G 114 (A–D) följer återgivningen i 
Samnordisk runtextdatabas 2020. Inom parentes anges löpnumret i 
Pippings (1901) numrering med romerska siffror av samtliga år 1900 i 
Ardre kyrka funna runstensbitar:

G 113 Ardre kyrka

Sida A: Ōttarr ok Gæiʀhvatr ok Æihvatr þæiʀ sattu stæin æftiʀ 
Līknhvat, faður sinn. 
Sida B: Rāðþialfʀ ok Gæiʀniūt[r] þæiʀ gærðu mærki gōð æftiʀ mann 
snaran. Līknræifʀ rīsti rūnaʀ.

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

G 114 Ardre kyrka

Fragment A (V): Syniʀ Līknhvata[ʀ] … [g]ærva mærki gott æftiʀ 
Æilīkni, konu gōða, mōður 
Fragment B (I): … ok Gæiʀhvataʀ ok Līknvīaʀ. 
Fragment C (VI): Guð o[k](?) … [nāði]n(?) hænni ok gærvandum mærki 
… … eʀ mænn sēn 
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Fragment D (II): … ī Garðum/Garde, eʀ vaʀ Vivi(?) meðr …

’Liknats söner [läto] göra ett gott minnesmärke efter Ailikn, en 
god kvinna, moder / [till Aivat och Ottar] och Gairvat och Liknvi. 
/ Gud [och Guds moder vare nådig] mot henne och mot dem som 
göra minnesvården, [den största] som man kan se / … i Garda, som 
var hos Viv(?) …’

De båda sidorna av ristning G 113 är tillägnade Liknat av två person-
konstellationer med olika relationer till honom. För sida A svarar hans 
tre söner och för sida B två män, Radjalv och Gairniaut, med outtalad 
koppling till honom. Dessutom finns det på B-sidan en ristarsignatur. 
Wessén (i GR 1:208) är nog rätt ute med sitt förslag att uppfatta båda 
satserna på B-sidan som signaturer: den första av stenmästarna och 
ornamentkonstnärerna och den andra av runmästaren (se också Käll-
ström 2007:201 f.). Samtidigt är det svårt att utifrån formuleringen lik-
nande en minnesformel inte också uppfatta stenmästarsignaturen som 
uttryck för en minnesgärning av personer som har stått den avlidne 
nära. Stenmästarsignaturem är formulerad i versmåttet fornyrðislag (se 
Naumann 2018:113 f.) 

Återstoden av G 114 består av fyra fragment av vilka endast ett, frag-
ment A, har en någorlunda komplett bevarad inskrift. Ändå är det tyd-
ligt att inskriften delvis handlar om samma personer som G  113. Den 
är nämligen ristad av ”Liknats söner” till minne av Ailikn. Av sönernas 
namn har några gått förlorade i skadan på fragment B, men det bevarade 
namnet Gæiʀhvatr, är identiskt med namnet på en av sönerna på G 113. 
Därutöver nämns en dotter vid namn Līknvī på fragment B. 

De båda monumenten G 113 och G 114 verkar inte ha tillkommit 
vid samma tillfälle. Skälet till antagandet är dels att Liknat inte tycks 
vara vid liv vid tillfället för tillkomsten av G 114, dels att G 113 bär 
känne tecken av stilgrupp Pr  3 enligt Anne-Sofie Gräslunds stilkrono-
logi (Gräslund 2006) medan G 114 tillhör den något senare stilgrup-
pen Pr  4. Dessutom verkar de båda runmonumenten inte vara ristade 
av samma mästare (se Wessén i GR 1:217). Av allt att döma ristades 
alltså Liknats runsten G 113 först och oberoende av G 114. När hans 
maka Ailikn avled efter en tid fick hon ett gravmonument som tydligt, 
inte bara genom namnen utan även genom inskriftens formulering, 
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markerar att det utgör en fortsättning av Liknats monument. Inskrif-
ten inleds med den sammanfattande formuleringen ”Liknats söner” 
som kan tolkas som en intertextuell referens till hans sten G 113. På 
motsvarande sätt kan också objektbeteckningen mærki ses som en 
intertext. Ordet mærki är överlag sällsynt i runmaterialet (se Källström 
2007:157–159). På Gotland förekommer det förutom i Ardre endast på 
runstenarna G 188 Mästerby och G 203 Hogrän, båda gånger liksom 
på G  113 i verspartier. Objektsbeteckningen mærki förekommer två 
gånger i G 114. Första gången i minnesformeln, som inte är versifierad, 
nota bene som huvudord i en liknande och ovanlig nominalfras med 
adjektivet gōðr som på G 113, och andra gången i det skadade och dess-
utom språkligt svårbedömda partiet på fragment C. Det är tänkbart, 
som redan Brate (1902:137) har framhållit, att formuleringen på detta 
fragment har varit metrisk. Att ordet förekommer i G 114 är alltså 
säkert inte någon slump och kopplingen till G 113 är uppenbar. 

Monumenten G 113 och G 114 visar hur språkliga formuleringar på 
runstenar kan manifestera (och inte bara spegla) sociala handlingar. 
De intertextuella referenserna från G 114 till G 113 ger en ögonblicks-
bild av hur runstenar har använts av sina samtida. Genom sin språkliga 
utformning gör gravmonumentet G 114 runstenen G 113 relevant i sin 
kontext. I diskursanalytiska termer rekontextualiseras G 113 i samma 
ögonblick som G 114 ristas: G 113 är genom detta inte längre bara Lik-
nats monument utan blir till en del av ett parmonument tillägnat båda 
föräldrarna (se om rekontextualisering t.ex. Ledin 1997:68–70). Andra 
utblickar av sociolingvistiskt slag tillåter den tydligt uttryckta arbets-
fördelningen mellan olika aktörer på G 113: sönerna sätter en sten, sten-
mästarna gör ett märke och runristaren ristar runor. Här görs sociala 
praktiker relevanta med hjälp av den språkliga formuleringen. Kopp-
lat till detta är också det faktum att G 113 är ”ovanligt rik på namn” 
(Wessén i GR 1:209). I inskriften uttrycks minst tre olika sociala iden-
titeter och kulturella grupperingar med koppling till Liknat och hans 
sten. Här finns sönerna som beställer hans sten, stenmästarna som 
svarar för det praktiska arbetet och runmästaren som står för själva 
inskriften. Interessant är också den undanskymda tillvaro som parets 
dotter Liknvi för i inskriften. Hon agerar inte som resare av de båda 
stenarna tillsammans med sina bröder utan omnämns endast i sin roll 
som dotter till Ailikn.
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Långväga sten i Köping och Norrsunda

En aspekt som inte har berörts i behandlingen av Ardrestenarna i 
föregående avsnitt är deras stenmaterial. Båda ristningar är nämligen 
huggna i sandsten. Om det säger Pipping (1901:8): 

Alla Ardre-stenarna äro förfärdigade af sandsten. Stenen måste  
vara importerad, ty sandsten finnes endast på sydspetsen af  
Gotland (icke norr om Ronehamn). Gotländsk sandsten har, vare 
sig den importerats i block eller underkastats konstnärlig behandling 
redan före transporten, kommit till användning på rätt stora afstånd 
från sandstensområdet. En grafsten i Dalhem är gjord af sandsten. 
Åkirkeby-dopfunten utgör icke något enstaka bevis på den söderut 
gående exporten af gotländsk sandsten, utan denna stenart kom till 
vidsträckt användning vid kyrkobyggnader i Tyskland.

Artikelns avslutning ska därför ägnas åt två runföremål av gotländsk 
sandsten funna utanför Gotland. Spåret leder oss först tillbaka till 
Köping och därefter till Åkirkeby kyrka på Bornholm. 

Fig. 3. Runsten Öl 47 i Köpings kyrka. Foto: Marco Bianchi.
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Två föremål i materialet från Köping sticker ut i olika avseenden, 
nämligen Öl 47 (fig. 3) och Öl Köping5. De är förfärdigade av Burgs-
viksandsten, har bildstensform och utgjorde sannolikt gavelhällar 
i samma gravmonument. De är således enligt Ljung (2016a:136) ”de 
enda mer säkra beläggen för gavelhällar på Öland”. Både stenmat-
erialet och föremålens form pekar alltså mot Gotland även om det är 
svårt att avgöra i vilket skede av tillverkningsprocessen stenarna har 
hamnat på Öland. Enligt Owe (2002:56) tyder ingenting i inskrifterna 
på en gotländsk runmästare, och ristningens ornamentala gestaltning 
”tycks mer öländsk än gotländsk” (Lamm & Nylén 1987:146). De båda 
bevarade namnen på Öl 47, Åsgöt och Östen, lämnar inte heller någon 
tydlig ledtråd och kan avgjort inte användas som stöd för en gotländsk 
härkomst av de båda personerna. Båda namnen är ganska vanliga 
överlag i det vikingatida runmaterialet. De förekommer förutom på 
denna ristning ett par gånger vardera på Öland medan Åsgöt inte alls 
är belagt från Gotland och Östen bara en gång (G 280). 

Öl 47 och Öl Köping5 har en slående parallell på fastlandet: den 
försvunna runstenen U 414 från Norrsunda som har dokumente-
rats av Bureus och Aschaneus (se Wessén i UR 2:191–194; Gustavson 
2012:108). Stenen har haft karaktäristisk gotländsk svampform och 
inskriften talar dessutom om att stenfångsten har skett på Gotland. 
Wessén (UR 2:193) är av den bestämda åsikten att själva stenen har 
huggits till på Gotland medan ristningen gjordes i Uppland: ”Härpå 
tyder såväl ornamentiken som runornas former.” 

Det blir i fall som Öl 47 och U 414 tydligt att stenens härkomst utgör 
en del av monumentens budskap. Inte minst är så fallet i U 414 där 
kopplingen till Gotland inte bara uttrycks genom stenens form utan 
också med språkliga medel (för fler liknande formuleringar, se Käll-
ström 2007:190–192). I ett sociolingvistiskt perspektiv kan det tolkas 
på olika sätt. Dels skapas en koppling till Gotland som snarast har att 
göra med social identitet och kulturella grupperingar, dels uttrycks en 
ekonomisk diskurs om vilka resurser de inblandade har möjlighet att 
aktivera. Ristningen påvisar således inte bara en ”nära kulturell kon-
takt” mellan Uppland och Gotland (Gustavson 2012:108) utan också 
att stenbeställarna såg det som relevant att manifestera sådan kultur-
kontakt i den kommunikativa verksamhet som runstenen ingick i.
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Avbyte i Åkirkeby

Något annorlunda är situationen med dopfunten från Åkirkeby på 
Bornholm (DR 373). Föremålet är tillverkat av gotländsk sandsten 
och inskriften signerad av mästaren Sigraiv. Jacobsen och Moltke (i 
DR:428) menar att ”materiale og sprog er gotlandsk, og fonten er sik-
kert importeret færdig fra Gotland”. Sigraiv är känd som stenmästare 
även från annat håll. Han har förutom DR 373 signerat inskrifterna 
på gravhällarna G 69 och (möjligtvis) G 46. Sigraiv var verksam runt 
sekelskiftet 1200 och tillskrivs också ett antal dopfuntar utan runin-
skrift, spridda på och utanför Gotland (se GR 1:63, 98; Roosval 1918). 
Fonten har alltså med all sannolikhet ristats på Gotland och hamnade 
på Bornholm i färdigt skick. 

På fonten skildras scener ur Kristi liv i elva ornamentala fält som 
ramas in av pelare och valv. Runinskriften är inristad i valvbågarna 
och en av pelarna och förklarar scenerna (översättning enligt Snædal 
2002:109): 

(1)  Detta är Sankt Gabriel, som sade Sankta Maria, att hon skul-
(2) le föda barn. Detta är Elisabet och Maria, som hälsa (varandra). 
(3) Här vilar Maria (just) som hon födde barnet, himmelens och 
jordens skapare, som oss förlöste 
(4) Detta äro de tre konungarna, som först gjorde offer 
(5) till Vår Herre. Här tog han, Vår Herre, emot konungarnas offer.
(6) Här redo de bort, de tre konungarna, 
(7) sedan de hava offrat till Vår Herre.
(8) Då är detta berättat (Då har berättelsen kommit så långt)(?). 
Judarna togo 
(9) Vår Herre och bundo(?) honom vid trädet och vaktade honom.
(10) Sedan ledde de honom bort därifrån bunden.
(11) Och naglade (spikade) här judarna Jesus på korset. Föreställ er 
detta! Mäster Sigraiv (gjorde funten).

Ristningen (se fig. 4) är värd en ingående studie med utgångspunkt i 
en multimodal analys. Här räcker det att konstatera att den är excep-
tionell inte bara i sin spåkliga och konstnärliga utformning utan också 
i det att skrift och bild relaterar till varandra. Skriften kommenterar 
den ornamentala framställningen, bild för bild, med deiktiska mar-
körer (detta och här) men skapar också ett sammanhang mellan fäl-
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ten genom att foga ihop delar av händelseförloppet med konnektiver 
(sedan, då, och). Skrift och bild förhåller sig till varandra på ett ömse-
sidigt berikande sätt som för tankarna till moderna tecknade serier 
där berättelsen förs framåt med både skrift och bild, en teknik som 
kallas för avbyte inom semiotiken (se Björkvall 2009:24 f.). En intres-
sant språklig detalj är formuleringen Sī fram ā þitta! ’föreställ er detta!’ 
i slutet av inskriften, som skapar kontakt mellan inskriftens avsändare 
och dess mottagare med språkhandlingen uppmaning. Sammantaget 
framträder en bild av en avsändare som är mån om att mottagaren 
kan ta till sig budskapet. Uttryckssättet är läsartillvänt, både i skrift, 
bild och kombinationen mellan de bägge, och med den avslutande 
uppmaningen uppmuntras läsaren att fundera på vidden av det som 
precis har sagts. Samtidigt är ristningen exluderande i och med att 
den läsartillvända och välstrukturerade kompositionen förmedlar ett 

Fig. 4. Dopfunten DR 373 från Åkirkeby på Bornholm. Figuren visar fälten 8 
och 9 med berättelsen om hur judarna tog Jesus och band honom vid ett träd. 
Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet, Köpenhamn. CC BY-SA.
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antisemitiskt budskap. I ristningen, som är Danmarks äldsta bevarade 
folkspråkliga berättelsen om Jesu liv, används nästan 25% av skrift- och 
bildkompositionen till att göra judarna ansvariga för Jesu lidande och 
död (Adams 2013:26): 

Jøderne får alene hele skylden for korsfæstelsen. De beskyldes for at 
have bundet, pryglet og sågar naglet Jesus til korset. Der er ingen 
Pilatus og ingen romerske soldater på døbefonten i Aakirkeby. 

Avslutning

Utgångspunkten för denna artikel har varit dels Henrik Williams 
(2013) lista över aspekter värda att undersöka i ett socialt  perspektiv, 
dels Bengt Nordbergs (2013; Nationalencyklopedin) definition av socio-
lingvistiken som ett ämne som intresserar sig för språkets potential att 
skapa och befästa kontakt, sociala identiteter, kulturella grupperingar, 
sociala attityder samt sociala och politiska handlingar. Syftet har varit 
att med hjälp av fyra fallstudier försöka anlägga ett sådant socioling-
vistiskt perspektiv på runinskrifter, utgående från antagandet att run-
inskrifter, precis som andra verbala kommunikationsformer, inte bara 
uttrycker och speglar sociala förhållanden utan också är en verksam 
del i att skapa och befästa dem. 

Av punkterna på Williams (2013) lista har ristningsteknik (färg på 
runstenar), monumentalitet (parmonumentet i Ardre), stenmaterial 
(transport av material) samt i viss mån lokalitet (omnämnandet av 
Gotland på U 411) och lexikalitet (skrift och bild i Åkirkeby) belysts 
i de fyra fallstudierna. Färgen fyller närmast sådana sociala funktio-
ner som kan kopplas till aspekter som kontaktskapande och attity-
der. Det förra blir tydligast i det fåtal ristningar som har så pass väl 
bevarade färgrester att imålningens samspel med inskriftens språk-
liga budskap blir synligt, men även den röda imålningen av skrift-
banden kan tolkas på ett liknande sätt. Färgvalet kan ha som syfte att 
framhäva delar av kompositionen och vägleda läsarens blick genom 
ristningen och inskriften, samtidigt som de kontrasterande färgerna 
förstås också får en textstrukturerande effekt. Attityder uttrycks med 
valet av pigment, alltså färgens materialitet och ekonomiska värde. 
Sannolikt hör också kulörernas betydelser hit. Genom en utblick mot 
färgordens konnotationer i den fornisländska litteraturen kan man få 
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en glimt av de betydelser en viss färg kan ha förknippats med, även om 
det är svårt att säga något bestämt om vilka betydelser som var aktu-
ella på vikingatidens Öland. Parmonumentet G 113 och G 114 i Ardre 
kyrka tillhör de ristningar där man i viss mån kan uttala sig om hur 
runstenar användes av de historiska människorna. Genom sina inter-
textuella referenser till G  113 uttrycker G 114 en social handling och 
skapar med språkliga medel ett sammanhållet monument till minne 
av ett föräldrapar. Inskrifterna, speciellt den på G 113, befäster också 
sociala identiteter och kulturella grupperingar genom de många per-
soner som sägs ingå i olika sociala konstellationer knutna till familje-
livet och framställningen av monumentet. Även i de tre öländska och 
uppländska ristningarna av gotländsk stil i Burgsvikssandsten är det 
främst sociala identiteter och kulturella grupperingar som aktualise-
ras. I Köping görs det endast genom stenarnas form och material, i 
Norrsunda i Uppland dessutom med en språklig uppgift om stenens 
härkomst från Gotland. Fonten i Åkirkeby är en på flera sätt otypisk 
runristning som är del av en helt annan skriftkultur och verksamhet än 
de runstenar och gravhällar som har behandlats i övriga tre delstudier. 
Även här kan en tolkning vara att ristningen i ett sociolingivstiskt per-
spektiv befäster en social identitet, på gott och ont. Den skvallrar om 
en avsändare som är mycket mån om att läsaren ska kunna ta till sig 
budskapet, samtidigt som den med sitt antisemitiska innehåll fungerar 
socialt exkluderande. 

Här presenterade slutsatser går säkert att ifrågasätta eller precisera 
med mer ingående undersökningar av runinskrifters sociala funktio-
ner. Särskilt givande vore en mer systematisk genomgång av inskrifter 
som G 113 och G 114, där det finns möjlighet att få en glimt av hur 
runmonument har använts i det vikingatida samhället. Insikten att 
runinskrifter var sociala, snarare än att de bara redovisade en social 
verklighet, är helt central om vi ska kunna resonera om runinskrifter 
som kommunikativt fenomen.
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