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Det er ikke lett å få full oversikt over teksten på en klassisk runestein fra 
vikingtidens Sverige. Her slynger runene seg, bokstavelig talt, som en orm, 
for ikke å si flere ormer, rundt omkring på steinoverflaten, tilsynelatende 
i alle retninger. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor teksten begynner 
og hvor den slutter. I tillegg til orme- eller drakeslynger, som fungerer som 
skrift bånd for runeteksten, kan det være vel utformete dyrehoder og haler, 
kors og annen utsmykning. Alt dette synes å inngå i en større helhet og bidrar 
til å gi den fulle betydningen av teksten steinen ønsker å formidle. Det er 
ikke tilfeldig hvordan runeteksten og ornamentikken fremtrer, det later til å 
være en bevisst tanke bak, som bidrar til å fremheve budskapet i innskriften, 
tekstens ulike temaer, vil man kanskje kunne si. Det er ikke til feldig hvordan 
en ristning fremstår som den gjør, og både avsender, dvs. risteren, og mottaker, 
dvs. den som gikk forbi, var innforstått med hvordan dette skulle “leses”. 

Dette er det teoretiske grunnlaget for Marco Bianchis fremstilling av 
Runor som resurs: Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. 
Boken er en doktoravhandling som ble forsvart ved universitetet i Uppsala 
i mai 2010.1 Den består av seks kapitler inkludert innledning og sammen-
fatning. I tillegg er det en Zusammenfassung på tysk, litteraturliste, liste 

1  Denne anmeldelsen presenterer i store trekk anmelderens innlegg som opponent ved 
forsvaret av doktoravhandlingen i Uppsala.
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over innskrifter nevnt i teksten og 20 plansjer med flotte fargefotografier 
av gjenstander som omtales i fremstillingen. Alt dette letter lesningen og 
er til god hjelp for den som vil følge forfatteren i hans diskusjon om rune-
steiner som multimodale tekster. Forfatteren vil gi en analyse av ristningene 
på et utvalg av runesteiner hvor runene og ornamentikken skal interagere 
i kommunikasjonssituasjonen. Premisset som ligger i bunnen, er at rune-
steins ristningene genererer betydning med både språklige og visuelle 
midler. Samspillet mellom disse betydningsbærende elementene skal kunne 
avdekke avsender- og mottakerroller og gjøre det mulig å studere inn-
skriftene i et kommunikativt perspektiv. Forfatteren anvender følgelig en 
kommu nikasjonsteoretisk innfallsvinkel på et avgrenset runemateriale. Han 
vil utføre hva han kaller en sosiosemiotisk tolkning. Sagt med litt andre ord 
så dreier denne avhandlingen seg om hvordan en typisk svensk runeinnskrift 
forholder seg til sin kontekst, en kontekstualisering av innskriften. Konteksten 
bidrar til betydningen ved å fremheve visse betydningselementer. 

Teorien
I et nokså langt og omstendelig teorikapittel redegjør forfatteren for sitt 
kommu nikasjonsteoretiske ståsted. Han synes å være godt innlest i den 
relevante faglitteraturen. Her redegjøres for en rekke begreper og teoretiske 
modeller. Ett meget relevant begrep er tekstbegrepet. I runologisk forskning 
blir “runetekst” vanligvis begrenset til runeortografien og det språklige 
uttrykket. Siden det er et premiss for denne fremstillingen at konteksten er 
en del av “teksten”, må tekstbegrepet utvides. Han lanserer derfor begrepet 
vidgade runtexter som på norsk vel ville hete ‘utvidete runetekster’. Det er 
tre måter en runetekst kan utvides på:

Teksten kan innbefatte hele runemonumentet som et semiotisk rom. Da 
består teksten av ulike visuelle elementer såsom skrift og ornamentikk.

Teksten kan utvides mot det interaksjonelle elementet. Monumentet 
betraktes da som del av en kommunikativ prosess. Det finnes en ytre konkret 
anledning til at en runerister stiller seg opp og rister en runeinnskrift. Med 
en annen kommunikasjonsteoretisk modell ville man vel kanskje si at 
innskriften her betraktes som en språkhandling.

Teksten utvides mot omgivande praktiker. Sosial praksis avgjør hvilken 
måte å uttrykke seg på som er mest gunstig, og hvorfor et visst medium 
velges fremfor et annet. 

Disse tre måtene å utvide teksten på synes å dreie seg om å relatere 
runeteksten til en stadig større kontekst. Forfatteren omtaler ofte sin utvidete 
tekst som en interaksjonelt utvidet tekst (en interaktionellt vidgad text). 



Runesteiner som multimodale tekster • 229

Futhark 2 (2011)

På denne måten vil teksten bestå av flere lag som ligger utenpå hverandre 
som en rekke sirkler. I den innerste sirkelen finner vi et ‘semiotisk rom’ 
som består av ornamentikk, språk og runer. I sirkler utenpå dette kommer 
interaksjonen. Dette er illustrert i en grafisk modell på side 43. 

Det er noen spørsmål som melder seg til fremstillingen av denne kommu-
nikative modellen. Det er påtakelig at runesteinen, selve skriftmediet, 
glimrer med sitt fravær i det innerste semiotiske rommet. Steinen som stein 
og steinens plassering i terrenget bidrar vel også til tekstens betydning 
og bør vel inngå i det semiotiske rom på linje med ornamentikken? På 
side 170 kritiserer forfatteren Frands Herschend for at han i en annen 
forbindelse overser “att användningen av mediet runsten i sig är en del av 
kommunikationen”. Og som sådan er den vel også en del av teksten og burde 
inngå i det semiotiske rommet? Etter mitt syn faller kritikken av Herschend 
tilbake på forfatteren selv. 

Og siden man nå opererer med en interaksjonelt utvidet tekst, så kan 
vel også den interaksjon og praksis som omgir teksten, inngå i et semiotisk 
rom? Bianchi understreker at “Vissa betydelser är kontextöverskridande” 
(s. 43). Når han så med henvisning til punkt 2 og 3 ovenfor sier at den andre 
og tredje utvidelsen “innebär inte att interaktioner och praktiker blir del av 
texten utan snarare at texterna är inbäddade i dessa” (ibid.), er han enten 
nokså uklar eller så motsier han seg selv.

Den kommunikasjonsteoretiske diskusjonen er både poengtert og 
relevant. Men det er påfallende hvor lite gjennomslag det er av denne dis-
ku sjonen i analysen. For å ta ett eksempel: Bianchi viser til Peter Koch og 
Wulf Oester reicher og de to begrepene som de bygger på i sine bidrag til 
diskusjonen om forholdet mellom muntlighet og skriftlighet, Verschriftung 
og Verschriftlichung. Bianchi kompliserer denne diskusjonen ved å velge en 
“oversettelse” av Verschriftung og Verschriftlichung til henholdsvis medial og 
konseptuell skriftlighet etter forslag av Christine Mertzlufft (2006). På denne 
måten blir disse begrepene vel abstrakte og Bianchi tilslører at de egentlig 
viser til overgangen fra muntlighet til skriftlighet, eventuelt den prosess vi 
kan kalle ‘skriftliggjøring’ eller ‘litteralisering’, som på engelsk ofte omtales 
som literalization. I den anglo-amerikanske tradisjonen har man vært lite 
begeistret for literalization som term for overgangen fra muntlig kultur 
til skriftkultur: “The inept ‘literalization’ … leads to misunder standing” 
(Mostert 1999, 28 fotnote 70). Man har derfor omfavnet Koch og Oester-
reichers Verschriftung og Verschriftlichung som til sammen dekker “the inept 
literalization”. Verschriftung skal da innebære valget av skrift som medium 
for en språklig ytring mens Verschriftlichung viser til utvikling av skriftlighet 
som sjanger, med distanse og nærhet i uttrykket som to motsetninger:
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Die rein mediale Umsetzung vom phonischen ins graphische Medium be-
zeichnen wir als Verschriftung. Ihr steht die Verschriftlichung gegenüber, die rein 
konzep tionelle Verschiebungen in Richtung Schriftlichkeit meint. … Der Begriff 
‘konzeptio nelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit’ zielt also auf Aspekte der sprach-
lichen Variation, die in der Forschung häufig unscharf als ‘Umgangs sprache/
Schrift sprache’, ‘informell/formell’, ‘Grade der Elaboriertheit’ usw. erfasst 
werden. (Koch og Oester reicher 1994, 587.)

Verschriftung betegner med andre ord overgangen fra tale til skrift mens 
Verschrift lichung dreier seg om utvikling av det skrevne språket i en rom-
variabel som går på nærhet og distanse i kommunikasjons situasjonen 
kom binert med en gradvis overgang fra muntlighet til skriftlighet i språk-
føringen. 

Til tross for at Bianchi nevner en del av dette i sin henvisning til Koch 
og Oesterreicher, forsvinner det i hans vektlegging av å forstå deres 
begreper som medial og konseptuell skriftlighet. Særlig påtakelig blir dette 
da han i svært liten grad kommer tilbake til denne diskusjonen i analysen. 
Begrepene Verschriftung og Verschriftlichung, forstått som sådan, er jo 
meget interessante i forhold til runeskrift. Spesielt med det tekstbegrep som 
Bianchi legger til grunn og runemonumentet oppfattet som et semiotisk rom 
ville det være interessant å se hvordan Koch og Oesterreichers Verschriftung 
og Verschriftlichung kunne inngå i denne modellen. Dette gjelder ikke 
bare selve skriftliggjøringen, overgangen fra tale til runer på stein, men 
også hvordan denne ‘interaksjonelt utvidete teksten’ forholder seg til de to 
motpolene nærhet og distanse i kommunikasjonssituasjonen. Det ville ha 
vært svært interessant å vite hvordan Bianchis ikke-leksikalske innskrifter, 
runeinn skrifter “utan ord i igenkännbar form” (s. 165), forholder seg til 
Verschriftung og Verschriftlichung.

En annen term, som brukes litt for omtrentlig i denne boken, er textvittne. 
Den forekommer seks ganger (s. 14, 33, 42, 46, 48, 223) uten å bli definert. I én 
anledning (s. 42) henvises til Bo-A. Wendts artikkel fra 2006: “En text är en 
text är en text? Om en terminologisk tredeling av textbegreppet”. Det er da 
rimelig å anta at Bianchi med termen ‘tekstvitne’ slutter seg til Bo-A. Wendts 
tredeling ‘tekstverk’, ‘tekstvitne’, ‘tekstbærer’. Dette forholdet fremtrer 
imidlertid av og til litt uklart. Bianchi viser til det problem håndskriftforskere 
står overfor når de skal avgjøre om et håndskrift og dets forelegg er to mer 
eller mindre identiske tekstvitner av samme tekst. Det samme dilemma 
skal runeforskere stå overfor i forbindelse med “ett antal runstenspar som, 
med endast små ortografiska avvikelser, bär identiska inskrifter” (s. 42). 
Det er akkurat her det henvises til Bo-A. Wendt. Og da må ‘tekst’ i denne 
sammenhengen forstås som ‘tekstverk’. Spørsmålet som da melder seg, er 
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hvorvidt det er mulig å omtale to runesteiner som to tekstvitner av samme 
tekstverk. Et nærliggende eksempel er Jarlabankesteinene, for eksempel 
U 164 og U 165 Jarlabankes bro (fig. 1). Til tross for at selve runetekstene synes 
å være nokså overensstemmende, er ikke det nok til å si at vi har å gjøre 
med to tekstvitner av samme tekstverk. Grunnen til det er at Bianchi bygger 
på et ‘multimodalt tekstbegrep’, teksten skal innbefatte alt som er ristet på 
steinen, hele monumentet skal legges til grunn. I en annen sammenheng 
under streker han “att användingen av mediet runsten i sig är en del av 
kommu nikationen” (s. 170). Han sier også at ordet runsten betegner det 
fysiske objektet, “alltså runstenstexten inklusive dess materialitet” (s. 49 f.). 
Hvis selve steinen, materialiteten, inngår i kommunikasjonen, skal det mye 
til at to runesteiner kan være tekstvitner av samme tekstverk. 

Man kan få inntrykk av at Bianchi blander begrepene ‘tekstbærer’ og 
‘tekstvitne’. Ifølge Bo-A. Wendt er ‘tekstvitne’ den immaterielle delen av 
tekstbegrepet, ‘tekstvitnet’ er noe abstrakt, noe man verken kan se eller høre, 
det materialiseres i form av lyd, skrift eller tegn. Det immaterialle tekstvitnet 
kommer til uttrykk i tekstbæreren. I dette perspektivet bør runesteinen 
derfor omtales som tekstbærer.

Fig. 1. Runesteinspar U 164 og U 165 Jarlabankes bro. To tekstvitner av samme tekstverk? Foto: 
Marco Bianchi.
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Empirien

Etter denne teoretisk-metodiske diskusjonen gir forfatteren seg hen til 
empirien med følgende spørsmål: Hvordan struktureres tekstene og hvordan 
tilbys leseren å skape mening? Dette besvares med tre delundersøkelser. Og 
det er disse tre delundersøkelsene som i størst grad gjør denne boken verdt 
å lese. I kapittel 3 studeres runetekstenes komposisjon, forholdet mellom 
runeslyngenes utforming og hvordan ulike deler av innskriften plasseres i 
ornamentikken. Er plasseringen av innskriften i slyngene og runedyrets kropp 
tilfeldig, eller bærer denne plasseringen en del av budskapet som risterene 
vil formidle? De ulike delene av teksten koples til de visuelle skriftenhetene 
de opptrer i. Med ‘visuell skriftenhet’ forstås visuelt tydelig avgrensete deler 
av runeinnskriften (s. 59). Det som undersøkes, blir dermed forhold mellom 
deler av selve runeteksten og hvordan disse kommer til uttrykk i visuelle 
skriftenheter. Eller mer konkret, forholdet mellom innholdselementene 
i runeteksten og de visuelle skriftenhetene, eller som forfatteren selv sier, 
forholdet mellom syntaktiske enheter og visuelle skriftenheter (s. 54). I 
tillegg vil han teste den påståtte regelen om at runeskriften alltid starter i 
runedyrets hode.

Materialet som undersøkes, er et utvalg av runesteiner fra Uppland og 
Söder manland, det utgjør til sammen 1 061 steiner, 796 fra Uppland og 265 
fra Södermanland. Bianchi retter oppmerksomheten mot tre variabler med 
utgangspunkt i ristningens layout på steinen.

(1) Hvordan slyngen, eller slyngene er utformet (slinguppläggning).
(2) Runedyrhodets posisjon i de zoomorfe ristningene.
(3) Tekstflyten (textflödet) og antallet og arten av visuelle skriftenheter.

En fjerde variabel dreier seg om innskriftenes formulering, det vil si fore-
komsten av minneformler, ristersignaturer, bønner, nekrologer; altså inn-
holds elementer i runeteksten.

På grunnlag av de tre første variablene foretar forfatteren en kvantitativ 
beskrivelse av runeslyngenes komposisjon, hvordan de innholdsmessige 
elementene som nevnes i punkt fire, relateres til de tre første grafiske 
variablene. Her blir det veldig mye telling og kvantifisering som blant annet 
fremtrer i 25 tabeller og hvor grunnlagsmaterialet og hver eneste stein av 
samtlige 1 061 er gjort rede for.

De resultater han da kommer frem til, er at runeinnskrifter i enkle rune-
slynger med dyreornamentikk (zoomorfe ristninger) vanligvis begynner i 
rune dyrets nedre, venstre kroppsdel. Dette gjelder i omfang fra 84 til 89 
prosent av tilfellene, avhengig av landskap og tidsperiode (tabell 9, s. 76). 
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Dyrehodets plassering sammenfaller ikke helt med begynnelsen på teksten. 
I den eldste delen av materialet er hodet plassert nederst til venstre i flertallet 
av ristningene, 69–76 % (tabell 8, s. 75), mens i materialets yngste del er det 
i Uppland større tendens (31 %, opp fra 19 %) til at hodet havner nederst 
til høyre. Forfatteren kan dermed konstatere at plasseringen av runedyrets 
hode blir litt friere over tid, mens innskriftenes startpunkt forblir nederst 
til venstre. Hovedregelen blir følgelig at innskriften begynner nederst til 
venstre i runedyrets kropp uavhengig av hvor hodet befinner seg. Når 
det derimot gjelder mer komplekse opplegg med flere runeslynger, synes 
dyrehodet i større grad å ha en tekststrukturerende funksjon, da hodet i 
mange tilfelle synes å markere innskriftens fortsettelse i den andre slyngen.

Når det ellers gjelder runetekstens linearitet og hvordan de ulike inn-
holds elementene fremtrer på steinen, kan det bli et misforhold mellom det 
å lese teksten lineært fra begynnelse til slutt og hvordan teksten grafisk er 
strukturert på steinen. For å si det helt eksplisitt, når man blir stilt over-
for en runetekst som opptrer i en komplisert slyngestruktur, er ikke nød-
vendig vis tekstens begynnelse det første som faller en i øynene. Tvert i mot. 
Teksten begynner jo vanligvis nederst til venstre, og for å lese den, må vi 
gå tett inntil steinen, bøye oss ned mot bakken og lese av og til med hodet 
(altså vårt hode) opp ned. Før vi er kommet så langt, har vi kanskje allerede 
oppfanget deler av teksten som befinner seg i øyehøyde og som kan leses 
litt på avstand.

Ved første øyekast leses runeteksten ikke alltid lineært. Viktige deler 
av teksten kan fremheves ved plasseringen i ornamentikken, og det er 
her de visuelle skriftenhetene kommer inn. Forfatteren viser at er det er 
visse bestemte innskriftformler som blir visuelt uthevet ved ulike visuelle 
skriftenheter. Og da er det særlig ristersignaturene som stikker seg ut. Andre 
formler som nekrologer og forbønner utheves i langt mindre grad. Men, jo 
mer kompleks slyngestrukturen er, desto større er tendensen til å utheve 
deler av teksten i egne visuelle skriftenheter. Noe som jo virker naturlig.

I et fjerde kapittel foretar forfatteren en kvantitativ undersøkelse av 18 
meget spesielle innskrifter fra Södermanland, hvor innskriftene i tillegg til de 
vanlige runene også består av avvikende skrift som klassifiseres som stavløse 
runer, sifferrruner, samstavsruner og runekryss (en form for samstavs-
runer hvor stavene danner et kryss og hver kryssarm utgjør en rune). Disse 
typene finnes også i andre runeinnskrifter i Skandinavia, spredt over ulike 
tidsperioder og områder. Det er imidlertid påfallende å finne dem i så stort 
antall konsentrert i tid og rom. Konklusjonen på denne undersøkelsen er at 
det er først og fremst nekrologer og statusmarkører som kommer til uttrykk 
i denne avvikende skriften, aldri minneformlene. Av dette utleder Bianchi at 
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risterne ville holde fra hverandre ulike elementer i teksten. Minneformelen 
var allmenn (“X reiste stein/ristet runer til minne om Y”), noe alle skulle 
kunne lese, mens den avvikende skriften henvendte seg til eliten og dreide 
seg også om ‘elitistiske diskurser’ så som posisjonering innen samfunnets 
høyere sjikt. 

I den siste undersøkelsen tar forfatteren for seg det han kaller ikke-
leksikalske innskrifter, runeinnskrifter som ikke gir mening og som vanligvis 
blir referert til som nonsens-innskrifter. Slike innskrifter består av de vanlige 
runetegnene, som riktignok kan opptre i litt primitive former, opp ned og 
speilvendte. I tillegg kan vi finne tegn som strengt tatt ikke er runer, men 
som omtales som runeliknende tegn. Poenget er at disse innskriftene ikke gir 
språklig mening, men de inngår i ristningen og er plassert i ikonografien som 
vanlige runeinnskrifter. I noen tilfelle kan slike innskrifter være etterligninger 
av betydningsbærende innskrifter som befinner seg i nærheten. Kopisten 
har ikke vært helt runekyndig og dermed ikke forstått hva han kopierte. 

Denne årsaksforklaringen er imidlertid irrelevant for det som er poenget 
for Bianchi. Disse innskriftene brukes som bekreftelse på det som er hans 
hoved tese, at vikingtids runeinnskrifter fra Uppland og Södermanland viser 
en holdning til skrift som er forankret i det visuelle. En språklig menings-
bærende innskrift var ingen forutsetning for en kommunikativ interaksjon 
mellom sender og mottaker via mediet runestein. Derimot var det viktig at 
ristningen var utstyrt med skrift, selv om skriften ikke formidlet et språklig 
innhold.

Gjennomføring
En god del av det som Bianchi trekker frem i sine undersøkelser, er egentlig 
forhold som man rent intuitivt fort blir klar over når man studerer rune-
steins innskrifter fra vikingtiden. Man aner at det ikke er tilfeldig hvordan 
runeteksten plasseres i forhold til utsmykningen, og at runeinnskrift og 
bilde(r) inngår i en høyere enhet som samlet uttrykker ristningens betydning 
som ‘tekst’. Man får også en følelse av at selv en nonsens-innskrift, som del 
av en helhetlig ristning, har en viss betydning i den konteksten. 

Disse fenomenene er derimot ikke så lett hverken å avdekke eller å 
kvantifisere. Bianchi gjør et hederlig forsøk med sine grunntermer ‘visuell 
skriftenhet’ og ‘formler’. Formler blir også omtalt som syntakstiske enheter. 
De visuelle enhetene viser da til det grafiske, formlene og de syntakstiske 
enhetene til det språklige; formler og syntaktiske enheter realiseres eller 
manifesteres i visuelle skriftenheter. Disse begrepene blir aldri klart definert. 
Og da blir det litt vansklig å avgrense dem. Uten at det sies eksplisitt synes 
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det klart at både formel og syntaktisk enhet er innholdselementer snarere 
enn formelementer. Det fremgår klart når apposisjoner betraktes som del 
av minneformelen når de uttrykker slektskap og annen tilhørighet til en 
person; apposisjoner som uttrykker sosial stilling derimot, klassisfiseres 
som statusmarkører, “trots att de syntaktiskt har samma funktion som 
släktskapsappositionerna” (s. 71).

Visuell skriftenhet er heller ikke klart avgrenset; “visuellt tydligt av-
gränsade delar av runinskriften” (s. 59) er ikke så lett å objektivisere. På side 
98 og 99 er det to tabeller som begge gjelder ‘formler i nye skriftenheter’. Her 
opererer forfatteren med tre kategorier av visuell skriftenhet: 

(1) ny slynge/skriftrad,
(2) gjenbruk av slynge,2

(3) frittstående runer.

Når man står overfor en innskrift som inngår i Bianchis materiale, så synes 
den å innholde langt flere visuelt tydelige avgrensete deler enn disse tre. Ta 
for eksempel U 887 Skillsta (fig. 2). Slik jeg tolker Bianchi, skal den bestå av to 
visuelle skriftenheter avgrenset av gjenbruk av slynge. Stilt overfor steinen 
blir man umiddelbart slått av at runesristningen lett ville kunne deles inn i 
adskillig flere visuelt tydelige deler. Men det er kanskje vanskelig å avgrense 
og objektivisere dem. Så det er mulig at det er vanskelig å komme frem til 
flere operasjonelle enheter. Det er likevel litt merkelig at han ikke vil betrakte 
bruk av avikende skriftsystem som egen visuell skriftenhet. “I övrigt fyller 
runor i avvikande skrift visserligen ofta stora delar av respektive visuella 
skriftenheter, med de inleder dem inte” (s. 157). Noe mer iøynefallende enn 
en sekvens med stavløse runer, samstavsrunner eller sifferruner, kan man 
vel vanskelig tenke seg. Man kan av og til få inntrykk av at forfatteren lar 
formlene styre avgrensingen av de visuelle skriftenhetene og omvendt, slik 
at det oppstår en ringslutning.

Oppsummering
Innskrift og dekor på vikingtidens runesteiner har alltid vært fremtredende 
temaer i moderne runeforskning. I de fleste tilfelle har disse temaene blitt 
behandlet hver for seg; innskriften fra et runologisk perspektiv og ikono-

2 Det svenske termen som anvendes, er återanvändning av slinga. U 887 Skillsta skal være et 
eksempel på dette. Innskriften begynner nederst til venstre, som er et stykke inn på slyngen, 
går derfra rundt hele slyngen, og avslutter der innskriften begynte, men i motsatt retning. 
Altså ‘gjenbruk av slynge’.
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grafien fra en kunsthistorisk synsvinkel. Det er sjeldent at innskrift og 
dekor er blitt betraktet i forhold til hverandre, som to elementer som inngår 
i en høyere enhet. Og enda sjeldnere er det at denne enhet studeres i et 
multimedialt perspektiv. Det er dette som gjør denne boken verdt å lese. 
Bianchi lanserer en rekke interessante problemstillinger og til tross for 
noen svakheter når det gjelder sammenhengen mellom teori og empiri, 
kan det ikke være tvil om at man vil betrakte enhver vikingtids runestein 
med nye øyne når man har lest hans bok. Han gjør gode observasjoner, 
det er interessante data som trekkes frem, og de ulike delundersøkelsene 
utfyller hverandre og bidrar sammen til å sannsynliggjøre de teser han i 
utgangspunktet ville teste. Det er ikke tilfeldig hvordan runene plasseres på 
steinen, runer og dekor inngår i en høyere enhet som uttrykker ristningens 
helhetlige betydning.

Fig. 2. U 887 Skillsta. Bare to visuelt tydelig avgrensete deler (med gjenbruk av slynge)? Foto: 
Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.
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