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In social semiotics, texts are described as artefacts that carry meaning in close connection with con-
textual factors such as practices and discourses. As a consequence, it is often hard to draw a line
between a text and its context or to tell where one text ends and another begins. The present investi-
gation is an attempt to explore the borders of some runic texts. When dealing with such texts, the
examination of issues of this kind can help us to gain insight not only into how meaning was created
by textual means, but also into the communicational setting within which the texts once offered
meaning.
 The argumentation is structured around four different types of delimitation, based on examples
from different periods of runic writing. The first part of the study focuses on the relation between
the artefact and its context in the case of the Skåäng runestone from ca. A.D. 500. What contextual
traces can be found in this monument? The Skåäng stone has been carved with another inscription
in the 11th century. This, as a second part, gives us the opportunity to observe a situation of histo-
rical recontextualisation and sheds light on how existing texts might have been used in order to
create new ones. The third part of this study tries to answer the question whether two almost iden-
tical runic carvings should be counted as two texts or one. Finally, the issue of historical non-texts
is touched upon. The article concludes by considering how we can determine whether a runic carv-
ing was perceived as being a text or not by its contemporary readers.

Keywords: runic texts, non-texts, context, recontextualisation, social semiotics, systemic-functio-
nal linguistics, philology, Skåäng, Bryggen.

Runristningarna är av gammal tradition en tvärvetenskaplig angelägenhet, som
har sysselsatt såväl språkvetare som arkeologer och andra historiska forskare i
många hundra år. »En runtext är en fragmentarisk yttring av en försvunnen
verklighet, som vi med hjälp av fragmentet försöker förstå» (Peterson 1997 s.
143). Det gemensamma målet för all forskning om runinskrifter är att återskapa
denna försvunna verklighet som de en gång i tiden har varit en del av. Det som
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gör efterlämningar med runor så lämpliga för att utforska historiska förhållan-
den är givetvis att de konserverar språkliga fragment från en svunnen tid. De
sätter således autentiska ord på en period i nordisk historia, som annars i stort
sett endast är känd genom rent materiella efterlämningar. 

Lena Petersons ovan återgivna ord utgör utgångspunkten i ett resonemang
om att ifrågasätta etablerade tolkningar av inskrifternas språkliga budskap, ut-
gående från den triviala insikten att avsändarens och (den moderna) mottaga-
rens förväntningar på texten skiljer sig åt. Kontexten är med andra ord inbyggd
i texten och finns där antingen som en föreställning i läsarens huvud eller, i en
mera positivistisk anda, som en återgivning av forna tiders verklighet. 

Att forska om runtexter – eller för den delen historiska texter i allmänhet –
går ut på att försöka återskapa och förstå en främmande kulturs verklighet med
hjälp av dess efterlämnade yttranden. En grundläggande utmaning härvid är att
avgöra hur man vill uppfatta detta yttrande. Den valda definitionen påverkar
nämligen analysen direkt eftersom man därigenom också väljer att inkludera
eller bortse ifrån vissa delar av yttrandet. En kritisk diskussion av textens natur
utgör alltså ett metodiskt vägval med direkt relevans för undersökningens re-
sultat. 

I min doktorsavhandling (Bianchi 2010) gjorde jag ett försök att kartlägga
runstenarnas visuella grammatik med utgångspunkt i ett interaktionellt vidgat
textbegrepp (se angående det senare t.ex. Karlsson 2010). Jag definierade run-
stenstexten som allt det som av textproducenten lämnats på textytan, dvs. rist-
ningsspåren plus (idag försvunnen) färgsättning. Textvidgningen jag företog
gick alltså från det språkliga, representerat genom runinskriften, till det orna-
mentala, representerat genom ristningen i stort, inklusive inskriften. Jag var väl
medveten om att denna vidgning är i snävaste laget och förmodligen inte gör
den historiska uppfattningen av ristningarnas semiotiska potential rättvisa
(Bianchi 2010 s. 41 f.; se också kritiken hos Spurkland 2012 s. 228). Samtidigt
är en begränsning till bevarade, och således mer eller mindre objektifierbara,
spår av intentionalitet en förutsättning för att över huvud taget kunna föra några
empiriska resonemang om en historisk visuell grammatik. 

I detta arbete vill jag bege mig lite längre ut i det som Anna-Malin Karls-
son (2010) har kallat för »textanalysens utmarker» och belysa frågan vad som
egentligen hör till texten i ett interaktionellt perspektiv. Om man nu har tagit
ett första steg och förflyttat textens gräns från det språkliga till hela textytan,
hur långt kan gränsen förflyttas ytterligare? Sådana problemformuleringar
har aktualiserats i samband med moderna texter (t.ex. Karlsson a.a.), men kan
förmodligen även bidra till ökad förståelse av en gammal textkultur, om vil-



Att vara eller att icke vara text: runtextens gränser 33
ken vi inte vet så mycket mer än det som förmedlas av det undersökta text-
materialet.

Jag kommer att strukturera min argumentation med hjälp av fyra fallstudier
som ska illustrera olika typer av gränser och som knyter an till relevant teore-
tisk litteratur. Arbetet har två syften. Det ena är att applicera några utvalda text-
teoretiska resonemang på en texttyp som sällan nämns i sådana sammanhang,
nämligen runinskrifter. Det andra är att visa hur textanalyser med utgångspunkt
i ett vidgat textbegrepp kan nyttiggöras i utforskandet av svunna tiders verklig-
het.

Den första aspekten jag vill illustrera rör förhållandet mellan ristning, objekt
och kontext. Hur mycket av det som kringgärdar en runinskrift ska räknas till
texten? Som exempel på detta har jag valt den urnordiska inskriften på Skå-
ängstenen från 500-talets Södermanland. Denna runsten visar på ett tydligt sätt
hur nära förknippad med sociala praktiker textproduktionen (och textreceptio-
nen) under urnordisk tid måste ha varit. Ristningen kommer även att tjäna som
exempel på historisk rekontextualisering i artikelns andra avsnitt. Stenen an-
vändes nämligen 500 år senare till ytterligare en runinskrift, vilket kan kasta
ljus över föreställningar kring den urnordiska textens betydelse i historisk tid.
Den tredje aspekten som här tas upp rör gränsen mellan två texter. Frågan il-
lustreras med två vikingatida runstenar som idag står ungefär en mil från var-
andra och som är prydda med nästan exakt identiska inskrifter och mycket
snarlik ornamentik. Bör dessa två betraktas som en text eller två, och hur kan
frågan avgöras? Sist ska sägas några ord om gränsen mellan text och icke-text.
Exemplet som används här är en runpinne från den medeltida urbana miljön i
Bergen. Kan vi egentligen avgöra om ett sådant yttrande är en text eller inte?

Kontexten i texten: en urnordisk miniberättelse
Redan en flyktig läsning av nästan vilken urnordisk runinskrift som helst ger
en indikation på hur fundamentalt olik vår egen skriftkultur den urnordiska var.
Inskrifterna är i allmänhet mycket korta, ofta syntaktiskt elliptiska och inte säl-
lan omöjliga att tolka för oss moderna människor. För de inskrifter ur vilka det
ändå går att utvinna någon typ av språklig information gäller alltför ofta The
First Law of Runo-dynamics, nämligen »that for every inscription there shall
be as many interpretations as there are scholars working on it» (D.A. Wilson,
citerat av Page 1987 s. 10). Detta problem kan delvis skyllas på vår bristfälliga
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kännedom om det urnordiska språket men delvis och i ännu högre grad också
på inskrifternas korthet och informationstäthet.

I detta avsnitt undersöks textens gränser i ett synkront perspektiv. Hur
mycket av det som kringgärdar texten vid tidpunkten för dess tillkomst kan tän-
kas inkluderas i textbegreppet? Utredningen tar avstamp i den systemisk-funk-
tionella forskningstraditionen och betraktar text som en samling betydelsepo-
tentialer som realiseras inom ramen för en viss verksamhet. 

Inom den systemisk-funktionella språksynen, som har många berörings-
punkter med Michail Bachtins dialogicitet, ses texter i nära förhållande till in-
teraktioner, praktiker och diskurser (se sammanfattande Ledin 1999 s. 11–13).
Text reagerar på (och ger upphov till) någonting som del av en interaktions-
kedja, »gör» någonting inom ramen för en viss praktik och fyller en funktion
som realisering av en viss diskurs. Texter ses således som dynamiska enheter
som visserligen har en materiell och stabil bas, men som betyder olika bero-
ende på textbrukare och situation. En textanalys i denna anda kan göras med
endast de språkliga uttryckssätten som empirisk bakgrund, t.ex. med hjälp av
Michael Hallidays systemisk-funktionella grammatik (Halliday & Matthiessen
2004) men kan lika gärna även utökas till att innefatta alla semiotiska resurser
som fyller en textyta, alltså både språkliga och visuella uttryck (Kress & van
Leeuwen 2004). Utgångspunkten är att texten är ett system som beskriver om-
världen och medierar interaktion (de s.k. ideationella och interpersonella meta-
funktionerna), och detta på ett strukturerat sätt (den textuella metafunktionen). 

Det säger sig självt att det textbrukarperspektiv på text som företräds inom
sociosemiotisk forskning i hög grad är beroende av kontextuella faktorer. Text-
begreppet vidgas nämligen inte bara från det rent språkliga till hela textytan,
det semiotiska rummet, utan också till interaktioner, praktiker och diskurser (se
t.ex. Karlsson 2007; 2010). Utvigningen mot det semiotiska rummet kan sägas
påverka textens dimension på ett mycket konkret sätt. En bild är en del av tex-
ten och formar tillsammans med ett skrivet stycke på lika villkor läsarens för-
ståelse av texten. Den minimala dimensionen av texten är med andra ord allt
det som i samband med textproduktionen intentionellt lämnats på textytan.
Men hur kan man tänka sig att ta hänsyn till faktorer som objekt och situation
i en ännu mera vidgad syn på text?

Ett lämpligt exempel för att illustrera frågor av sådant slag utgör den urnor-
diska runstenen från Skåäng i Södermanland, ungefär halvvägs mellan Gnesta
och Trosa (figur 1). Mitt på stenen med läsriktning från toppen till botten, åter-
finns en runinskrift som grafonomiskt och språkligt kan dateras till tiden runt
500 efter Kristus (Krause 1966 s. 192) eller något tidigare (Fischer 2005 s.
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208). Vi vet inte var runstenen ursprungligen har varit rest och saknar därför en
arkeologisk kontext (s. 207). Stenen kantas av en mycket yngre inskrift (se mer
därom nedan).

Som så många urnordiska runinskrifter är Skåänginskriften mycket svårtol-
kad. Den hittills mest övertygande tolkningen är Wolfgang Krauses (1966 s.
191–193), som läser inskriften harija h leugaR, vilket motsvarar två mans-
namn i nominativ, Harija, Leugaz. Detta formuleringsmönster återkommer på
runstenen Sö 24 Berga, på endast en halv mils avstånd från Skåäng, som på
motsvarande sätt innehåller ett kvinno- och ett mansnamn: Finnō, Saligastiz.1

Inskriften på Skåängstenen aktualiserar ett antal problem som är viktiga i
vårt sammanhang. Krauses tolkning är nämligen inte oproblematisk, vilket
främst beror på tecknet h. Det är onödigt att i detta sammanhang redogöra för
hela diskussionen kring tecknet, men sammanfattande kan man med Michael
Barnes (1998 s. 450) ord något uppgivet konstatera att »[t]he function of Skå-
äng’s h … remains a mystery». Formen h är dock inte det enda tecknet som
saknar förklaring. Efter namnet Leugaz följer nämligen ett tecken som närmast
kan liknas vid siffran 7. Detta tecken har inte sin motsvarighet i någon känd
runrad och lämnas därför alltid utanför läsningen och därmed också tolkningen. 

Om man är villig att acceptera Krauses tolkning av inskriften som innehål-
lande de bägge mansnamnen Harija och Leugaz infinner sig genast den inne-
hållsliga frågan: Vad har dessa två personer för förhållande till varandra? Frå-
gan är omöjlig att svara på. De kan vara släktingar, kanske bröder eller fader
och son. De kan ha avlidit och fått en runsten rest till sitt minne, men de kan
lika gärna ha varit vid liv när runstenen restes och har i så fall på något sätt varit
involverade i monumentets tillkomst, kanske som ristare eller som beställare. I
viss mån förknippad med de språkliga tolkningssvårigheterna är nästa proble-
matiska punkt: Vad är det egentligen de inblandade har velat åstadkomma med
monumentet? Vilket syfte fyller namnen på stenen och av vilken anledning har
stenen blivit rest? Eller med andra ord: Vilken social verksamhet och vilka dis-
kursiva traditioner ligger bakom monumentets tillkomst? 

Martin H. Graf (2011 s. 227 och not 33) kallar inskrifter av liknande typ som
Skåäng för representanter för en »Kleinstschriftlichkeit» (ungefär ’minimal-
skriftlighet’), i vilken skrift och skriftliknande symboler tillsammans kunde
föranleda »einen Erzählvorgang» (ung. ’en berättelseprocess’). Det skrivna
fungerar på så sätt som en samling av betydelsepotentialer – objekt, symboler,
skrivtecken och ord – som med rätt förkunskap kan sys ihop till en berättelse. 
1 Det är dock möjligt att de båda namnen på Bergastenen inte har ristats in samtidigt (se Wessén i
SRI 3 s. XIX och annorlunda Källström 2009 s. 40).
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Som har visats ovan innehåller inskriften förmodligen två tecken av skrift-
liknande eller paraskriftlig karaktär, dvs. tecken som står vid sidan om den
egentliga skriften (jfr Graf   2010 s. 163). Eftersom tecknet har använts som
runa i andra sammanhang kan man argumentera för att h, inte bara på grund av
dess placering som skiljetecken, utgör ett mellanting mellan skrift och para-
skrift. Det går inte att utesluta att tecknet användes för att förmedla någon typ
av betydelse utöver den påstådda funktionen som skiljetecken. Detsamma
torde även gälla för det avslutande tecknet liknande siffran 7. (Se för ett tolk-
ningsförsök Krause 1966 s. 191 f.)

Man kan alltså med Graf argumentera för att de båda paraskriftliga tecknen
har haft funktioner utöver det textuella, alltså att markera ordgränsen och in-
skriftens avslutning. Att så kan vara fallet tyder inte minst den mycket kompri-
merade formuleringen av de grafonomiskt och språkligt identifierbara tecken-
följderna i inskriften på. Ristaren reducerar här sin insats till det absolut mest
väsentliga, nämligen omnämnandet av de två huvudpersonerna. Utsagan för-
ankras varken ideationellt (t.ex. genom att ange de bådas roll i en händelse) el-
ler interpersonellt (t.ex. genom att fästa en eventuell händelse i tid och rum)
utan det enda som läsaren har att gå efter är en textuell struktur, en följd av per-
sonnamn i nominativ. 

Av samtidens läsare har de båda nominalfraserna i nominativ förmodligen
uppfattats som någonting som kan liknas vid grammatiska metaforer, alltså ge-
nom nominalisering komprimerade processer, dvs. satser (se Halliday &
Matthiessen 2004 s. 636–658). En tentativ uppackad version av inskriften
skulle därför kunna vara ’Harja heter jag, Leugaz heter jag’ (i enlighet med for-
muleringen på Järsbergstenen i Värmland) eller ’Jag Harja reste stenen. Leugaz
ristade’ (jfr Röstenen i Bohuslän). Det är lockande att tänka sig att de båda
symbolerna har haft som syfte att just markera processbetydelsen, alltså den
betydelse som i en språklig formulering skulle uppbäras av ett huvudverb.
Detta ska givetvis inte missförstås som ett ställningstagande rörande en eventuell
saklig tolkning av inskriften. Men det är viktigt att notera att en otvivelaktig så-
dan förmodligen har varit möjlig för den samtida läsaren, eller åtminstone att den
i texten inbyggda modelläsaren har haft förutsättningarna att göra så.

Själva inskriften ger alltså inte något svar på hur Skåängstenens budskap ska
tolkas, vilket denna ristning inte alls är ensam om. Ett drag som utmärker de
flesta sydgermanska och urnordiska runinskrifterna är just den intima kopp-
lingen mellan objekt och inskrift. Martin H. Graf (2011 s. 226) kallar denna
förening för ett »mediales System» med ensidigt beroende, där alltså objektet
kan fungera utan skrift men inte tvärtom. Detta system i sin tur är i hög grad
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kontextberoende för att betydelsepotentialen ska kunna utnyttjas eller för att en
betydelsepotential ens ska kunna identifieras. Grafs tanke kan illustreras med
personnamnsinskrifterna. En inskrift bestående av ett kvinnonamn på ett
kvinnligt smycke tolkas med fördel som en ägarbeteckning. Är ett liknande ob-
jekt försett med ett mansnamn skulle man kanske föredra en tolkning som do-
natorns namn. Hittar man emellertid ett eller flera personnamn på en rest sten
som Skåängstenen skulle man helst vilja se det som att någon typ av minnes-
gärning uttrycks. I samtliga fall kan namnet givetvis också vara en ristarsigna-
tur. Signatur är i sin tur en närliggande gissning när vi har att göra med präglade
objekt som mynt eller brakteater. På så sätt bidrar objektets natur i hög grad till
inskriftens tolkning, om än en slutgiltig sådan sällan kan åstadkommas utan
tillgång till den materiella, sociala och kulturella kontext inom vilken objekt
och inskrift har skapats.

På flera olika sätt är Skåängtexten tätt förknippad med sin materialitet och
andra kontextuella faktorer. Att inskriften är placerad på en sten har direkt in-
verkan på dess tolkning, förmodligen som minnesinskrift. De två otolkade
tecknen fungerar med all sannolikhet som någon typ av hyperlänkar, hänvis-
ningar till traditioner inom den muntliga kulturen, som på så sätt vävs in i tex-
ten. Vidare har stenen ursprungligen stått i ett materiellt och ideologiskt sam-
manhang, kanske ett gravfält. Även det bidrar konkret till tolkningen av rist-
ningen. Gränsen mellan texten och allting runt omkring är med andra ord fly-
tande, eller uppfattas åtminstone så av oss moderna läsare, som endast har den
materiella efterlämningen att gå efter. På så sätt känns en jämförelse med
Björkvall & Karlssons (2011) undersökning om bruket av Post it-lappar vid ett
riskanalysmöte inte alltför avlägsen. Även där skapar texten betydelse i nära
samarbete med faktorer som interaktion, praktik och diskurs, och inte mycket
av den ursprungligen avsedda betydelsen skulle finnas kvar om man betraktade
den materiella efterlämningen lösryckt från verksamheten i vilken den produ-
cerades. 

Återbesök i Skåäng: en historisk historisk text
Historien om Skåängstenen är inte slut efter folkvandringstiden. Någon gång
under missionstiden i början av 1000-talet bestämde sig nämligen Skamhals
och hans syster Olöv för att återanvända stenbumlingen i syfte att hedra sin av-
lidne fader Sven. Längs stenens kant, inristad i en djurslinga, kan vi idag läsa
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inskriften ’Skamhals och Olöv de lät göra dessa märken efter Sven, sin fader.
Gud hjälpe hans själ!’ (figur 1).

Tillsammans ger de båda ristningarna ett harmoniskt visuellt intryck som
knappast tillåter någon annan slutsats än att den vikingatida runristningen har
placerats där med avsikt och rimligen är tänkt att komplettera den drygt 500 år
äldre urnordiska ristningen. Hur de båda ristningarna hänger ihop innehållsligt
är emellertid omöjligt att avgöra. En kvalificerad gissning kunde vara att de
markerar någon typ av kontinuitet. Kanske var Skamhals och Olöv släktingar
till Harja och Leugaz, eller försökte åtminstone ge sken av detta? Kanske be-
gravdes Sven i kyrkan och runstenen fick tjäna som kenotaf vid släktens gamla
begravningsplats? Kanske tog Svens familj över gården med runstenen och
ville med sin runinskrift markera detta? Ytterligare en möjlighet är givetvis att
den gamla (rimligen hedniska) runstenen, och med denna hela gården, på detta
sätt skulle kristnas. I så fall är det kanske inte någon slump att den urnordiska
inskriften fyller ut det utrymme där man i vikingatida ristningar vanligtvis pla-
cerade ett kors.

En intressant detalj i sammanhanget är uttrycket dessa märken. Pluralformen
kan visserligen syfta antingen på runorna eller på ytterligare idag försvunna
komponenter i ett monument. En frestande tanke är dock att se det som en syft-
ning på den urnordiska runinskriften, varmed den vikingatida inskriften skulle
utgöra en direkt fortsättning av denna. Man behöver inte ens tänka sig någon
skamlig kapning av den gamla runinskriften utan kanske att de bägge syskonen
låtit måla den, varigenom den åter blev synlig i landskapet.

Som jag har visat i föregående avsnitt är den urnordiska texten en realisering
av en viss (om än idag inte säkert identifierbar) diskurs. När nu Skamhals och
Olöv 500 år senare använder stenen med den gamla ristningen och gör den till
en del av sitt eget budskap har den rimligen fått nya betydelser. I ett första
skede var de båda vikingatida huvudpersonerna läsare av den gamla inskriften
och uppfattade den på ett visst sätt som de ansåg passade deras syfte. De valde
således att göra inskriften till en del av sin nya ristning. Diskursen som realise-
rades var nu rimligen inte längre kopplad till någon minnesgärning eller lik-
nande, utan den var snarare av historisk eller ideologisk natur. Den urnordiska
ristningen har alltså blivit rekontextualiserad och fått en ny roll som del av den
vikingatida ristningen.

Svaret på frågan hur många texter det egentligen finns på Skåängstenen är
alltså beroende av perspektivet man väljer. Är man intresserad av den urnor-
diska tiden består texten av den första ristningen plus åtminstone stenen, men
förmodligen också muntliga berättelser samt andra aspekter av den kommuni-
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Figur 1. Skåängstenen. Foto: Marco Bianchi 2006.
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kativa praktiken. Den vikingatida texten däremot inkluderar både den urnor-
diska och den vikingatida ristningen. Hur mycket av den materiella kontexten
i form av stenmaterial och omgivning som ska ingå i den vikingatida texten kan
diskuteras. Jämfört med de urnordiska är dock de vikingatida inskrifterna
mycket explicit formulerade och lyckas oftast förmedla en lång rad betydelser
oberoende av objekten de har ristats på. De ingår dessutom i en textkultur som
använde sig av ett antal konventionaliserade semiotiska resurser och modalite-
ter (Bianchi 2010), och Skåängristningen är både språkligt och visuellt en god
representant för denna textnorm. Av denna anledning föredrar jag att betrakta
endast de ristade linjerna (plus eventuellt bevarad färgläggning) som text på en
vikingatida runsten. Som visas i nedanstående avsnitt kan dock sådana kontex-
tuella faktorer som stenens placering vara avgörande vid bedömningen av vi-
kingatida runstenstexter.

Ett verk eller två texter? Om »identiska» texter
Runstenar är vanligtvis unikat, ristade och resta av efterlevande släktingar med
anledning av att en person har gått bort. För det mesta kan man därför utgå ifrån
att varje runsten utgör en text, resp. att varje text bara representeras av en run-
sten. Detta är emellertid en sanning med modifikationer. Det finns många ex-
empel på flerstensmonument, där texten rimligtvis består av mer än en ristning,
och omvänt finns det exempel på mycket snarlika ristningar på olika stenar, vil-
ket skulle kunna tyda på att samma text har realiserats mer än en gång. Detta
avsnitt ska diskutera den sistnämna aspekten med hjälp av två uppländska run-
stenar med identiska inskrifter och mycket snarlik ornamentik. Den ena av
dessa har fått signumet U 937 och står idag i Universitetsparken i Uppsala
medan den andra, U 991, står i Broby, Funbo sn, på ungefär en mils avstånd
från centrala Uppsala (figur 2). Är det verkligen så att dessa båda runstenar ut-
gör en text, vilket man kan få intrycket av i tidigare litteratur, eller finns det skäl
att ge dem båda status som självständiga texter? Jag inleder avsnittet med ett
par teoretiska punktnedslag, utifrån vilka jag sedan diskuterar om de båda ste-
narna utgör en eller flera texter. 

I sin artikel En text är en text är en text? från 2006 argumenterar medeltids-
filologen Bo-A. Wendt för en tredelning av textbegreppet i textverk, textvittne
och textbärare. Det första begreppet avser härvid idén om ett innehåll, det
andra idén om dess manifestation och det tredje den konkreta materialiseringen
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Figur 2. Runstenarna i U 937 Uppsala (vänster) och U 991 Broby/Funbo (höger). Foto: Marco
Bianchi 2012.
i form av t.ex. en handskrift. Tredelningen är inspirerad av den inom litteratur-
vetenskapen gängse åtskillnaden mellan verk, text och variant (se därom t.ex.
sammanfattande Gunder 2007 med referenser). Den är dock mer anpassad för
filologiska syften, där varje textbärare kan vara ett handskrivet unikat som står
i en relation till andra textbärare, vars respektive textvittnen är företrädare för
ett och samma textverk. Wendt ser alltså textbäraren som någonting stabilt.
Denna textbärare är dock en del av en tradition som utmärker sig genom varia-
tion och där ingen textbärare är exakt lik den andra, eller, med Jürg Glausers
(2000 s. 138) ord: »Mittelalterliche Texte sind als handgeschriebene Einzel-
phänomene unfest und fließend; sie konstituieren sich aus Varianten, oder sind,
vielleicht noch zutreffender, in ihrer Gesamtheit Varianz.»

Wendt har fått viss kritik för sitt begreppsbygge av Rolf du Rietz (2008).
Wendt och du Rietz verkar dock vara överens om att texten inte ska omfatta
mer än språkets representation i form av skrift – det »sekventiella elementet»
hos du Rietz (a.a. s. 159). Samtidigt betonar både Wendt och du Rietz att annat
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än språket kan spela roll. Hos Wendt (2006 s. 259) möter vi begreppsparet text-
vittne och textbärartyp, där det förra är »en variant av texten där text skall fattas
i snäv språklig mening» (s. 258) och det senare »en variant av texten där text
skall fattas i vidaste (typo)grafisk, multimedial eller bokhistorisk mening» (s.
259). Textbärartypen i sin tur är »en samgruppering av alla textbärare som (i
allt väsentligt) ser likadana ut» (a.st.), alltså den konkreta artefakten i form av
ett exemplar ur en tryckt upplaga. En liknande tanke finner man också hos du
Rietz (2008 s. 166), som menar att det är hela artefakten som talar till läsaren,
trots att han några rader längre ned riktar en tydlig udd mot »de moderna …
’sociologiska’ textbegrepp», som tar hänsyn till »den i och för sig potentiellt
väsentliga ’förpackning’ av den språkliga texten som medverkar till budska-
pets överföring».

En känd representant för denna »sociologiska» förståelse av text är den so-
ciosemiotiska forskningstraditionen i Kress & van Leeuwens (2006) efterföljd.
Inom denna teoretiska ram betraktar man texter som multimodala. Språket
(och/eller skriften) blir här till en modalitet bland många, som tillsammans bi-
drar till betydelsepotentialerna i det semiotiska rummet (se ovan). Enligt Kress
& van Leeuwen (2001) består en multimodal text av fyra olika skikt, nämligen
discourse, design, production och distribution. Diskurs och design hör härvid
till textens innehållssida och beskriver texten som representant för en viss be-
tydelse. Produktion och distribution å andra sidan svarar för textens form, den
faktiska materialiseringen, till exempel som tryckt bok (produktion) med alla
dess exemplar (distribution). 

Man skulle kanske kunna hävda att Kress & van Leeuwens uppdelning i
innehåll och form ungefär motsvarar Wendts åtskillnad mellan det abstrakta
textverket och textvittnet å den ena, och den konkreta textbäraren å den andra
sidan. Dessutom tar båda synsätten hänsyn till utomspråkliga faktorer. På så
sätt är de alltså inte så olika som det kan verka vid ett första påseende. En skill-
nad mellan en filologisk och sociosemiotisk syn på text är att den förra fokuse-
rar på textbäraren stabila aspekter – dock som representant för en dynamisk
texttradition – medan den senare främst intresserar sig för det föränderliga (se
om spänningsfältet mellan det stabila och dynamiska också Asdal et al. 2008
passim och särskilt s. 159 f.). En annan skillnad ligger i hur man värderar skrift/
språk och det som kringgärdar dessa. Medan en filolog som Wendt ger det fö-
reträde i identifieringen av en text är språket bara en faktor bland många i den
multimodala textanalysen. Som jag vill visa i det följande kan dock båda ut-
gångspunkterna nyttiggöras i analysen av runstenstexter, i detta fall ristning-
arna U 937 i Uppsala och U 991 strax utanför staden. 
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I Universitetsparken i Uppsala står idag runstenen U 937 (figur 2), på vilken
en djurslinga med runinskrift ramar in en trikvetra (treenighetssymbol). Runin-
skriften översätts ’Tägn och Gunnar reste stenarna till minne av Väder, sin
bror’. Det är ristningens mycket tilltalande visuella intryck, i synnerhet den
harmoniskt komponerade trikvetran, som får Wehner (1982 s. 25) att beteckna
runstenen som Universitetsparkens »märkligaste». En sak som Wehner emel-
lertid inte nämner är att inskriften har en språkligt i det närmaste helt identisk
parallell på en sten i Broby, Funbo sn, på ungefär en mils avstånd från centrala
Uppsala (U 991). De enda skillnaderna mellan inskrifterna är att ordet sg. ack.
stæina stavas stana på den förra och staina på den senare, samt att Brobyste-
nen har ett något avvikande bruk av skiljetecken. Även visuellt gör de båda rist-
ningarna ett sammanhållet intryck och båda tycks ha ristats av runristaren Fot
(se Axelson 1993 s. 37 med referenser). De mest påtagliga skillnaderna mellan
ristningarna är att stenen i Broby pryds av ett fyrfotadjur mitt på stenytan och
att rundjurets hals och stjärt korsar varandra, medan det på stenen i Universi-
tetsparken i stället finns en trikvetra samt att rundjurets stjärt och hals här hålls
ihop av ett koppel utan att korsa varandra. 

Medan Brobystenen står kvar på (eller mycket nära) sin ursprungliga plats
flyttades stenen i Uppsala på medeltiden och användes vid bygget av francis-
kanklostret i Uppsala. Där hittades den nämligen 1875 i samband med utgräv-
ningar vid Svartbäcksgatan (Wessén i SRI 9 s. 35). Likheterna mellan de båda
stenarna får Wessén (s. 36) att tro att de »äro utförda av samme ristare, vid ett
och samma tillfälle, i ett och samma uppdrag», och eftersom de båda inskrif-
terna är identiska och använder pluralformen ack. stæina har »de … sålunda
varit resta på samma plats». Denna uppfattning upprepas sedan åtskilliga
gånger (t.ex. Gustavson 1986 s. 30, Åhlén 2010 s. 65) och tycks alltså ha blivit
allmänt vedertagen inom runologin. Den mig veterligt enda kritiska rösten mot
antagandet finns i en mycket innehållsrik fotnot i Per Stilles doktorsavhandling
(1999 s. 204 fotnot 4), där han nämner några exempel på parristningar med
snarlika inskrifter men olika placeringar, nämligen på gården och vid hamnen.
Han ställer den befogade frågan »varför man skulle besvära sig med att flytta
en stor sten så lång väg för att använda som grund i en byggnad». 

Stilles tanke är inte alls orimlig och dess textteoretiska implikationer tål att
diskuteras. Vad skulle det innebära om nu U 937 faktiskt har stått vid hamnen
i Uppsala på en mils avstånd från gården i Funbo med den likalydande U 991?
Stille själv (2006 s. 24) tycks inte ha någon bestämd uppfattning om detta, an-
nat än att »vi givetvis inte [kan] betrakta dem som ett monument» men att det
är »viktigt att konstatera om de är resta av samma beställare vid samma tillfälle
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och i samma syfte». Monument är enligt Stille (s. 23) stenar som står nära var-
andra och »där texterna varit avsedda att läsas tillsammans». 

Om man accepterar Stilles förslag att de båda stenarna från början har varit
avsedda att stå på två olika platser finns det inget skäl att föra ihop dem till en
enda artefakt, dvs. ett monument bestående av två resta stenar. I Wendts (2006)
terminologiska bygge skulle de alltså utgöra två olika textbärare. Avvikelserna
mellan de båda inskrifterna är dock minimala och det finns all anledning att
anta att de har formulerats vid ett och samma tillfälle, vilket får stöd av det fak-
tum att stenarna verkar ha ristats av samma konstnär. Inskrifterna är därför rim-
ligtvis realiseringar av ett och samma textvittne och samma textverk. Trots
vissa smärre olikheter uttrycker textbärarna således identiskt innehåll och ut-
gör, för att uttrycka saken med termer ur Wendts (a.a. s. 255) inledande tanke-
lek, allotexter av samma textem: »för … texter som uppträder i olika varianter
är det möjligt för textbrukarna att trots olikheterna känna igen en och samma
text bakom dessa, på liknande sätt som vi igenkänner ett och samma fonem
bakom olika allofoner» (a.a. s. 257). Inskrifterna på U 937 och U 991 är alltså
realiseringar av samma text. Om man lyfter blicken och jämför ristningarna
som helhet (inklusive ornamentik) skulle man nog behöva tala om olika text-
bärartyper, som dock fortfarande innehåller en och samma (språkliga) text. 

Utrett med filologins metoder, här representerade av Wendt, är det alltså
fråga om en och samma text. Men hur kan situationen bedömas med utgångs-
punkt i Kress & van Leeuwens (2001) multimodala syn på text?

Ett första avgörande fälls givetvis genom tolkningen av trikvetran (på U 937)
och fyrfotadjuret (på U 991), vilket är den enda punkten där de båda ristning-
arna uppvisar en markant skillnad. Trikvetran förekommer även på andra vi-
kingatida uppländska runstenar (U 484 Kasby, U 1172 Holm), men också på
några medeltida lämningar med tydlig sakral kontext: Åkerfunten från Åkyr-
keby på Bornholm DR 373 – dock säkerligen tillverkad på Gotland (DR, text,
s. 428) – och gravstenen från Getinge i Halland DR 355. Trikvetran på runste-
nen i Universitetsparken har blivit tolkad som hednisk (Oehrl 2011 s. 6, 100
med referenser) men bör snarare förstås som den kristna treenighetssymbolen
(Wehner 1982 s. 25; jfr också Moltke 1985 s. 218 f.), eller åtminstone en syn-
kretistisk symbol som illustrerar kontinuiteten mellan hedniska och kristna
trosuppfattningar (jfr Moltke 1985 s. 218). Till skillnad från trikvetran är fyr-
fotadjuret av aktuell typ ett mycket flitigt använt motiv på runstenar, särskilt i
västra Uppland och Västmanland (se Gräslund 2012 s. 239). Vad dessa fyr-
fotadjur betyder, eller t.o.m. deras biologiska bestämning, är mycket omdisku-
terat inom forskningen. Den senaste i raden att diskutera det stora djuret är Sig-
mund Oehrl (2011 s. 209), som fastnar för att identifiera det som en varg (kon-
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kret: Fenrisulven) och sätta det i samband med föreställningen om det närastå-
ende världsundergången i början av 1000-talet (se dock Gräslund 2012). 

Djuret på Brobystenen skulle alltså, liksom trikvetran på U 937, ge uttryck
för synkretistiska betydelser i en tid av religiösa omvälvningar. Man kan alltså,
trots att tolkningarna bygger på många osäkra tankeled, inte utesluta att de båda
motiven uttrycker liknande saker. Om så är fallet (vilket inte alls är säkert) kan
man argumentera för att de båda ristningarna utgör materialiseringar av samma
design och i så måtto utgör en och samma text. 

Men saken är inte avgjord med detta, utan en multimodal textanalys kräver
att också kontextuella faktorer tas med i beräkningen. De båda stenarna kan ha
stått långt ifrån varandra i helt olika miljöer: den ena på ett privat ställe (om än
vid en väg) i närheten av gården, den andra på ett mera publikt ställe i närheten
av hamnen. Detta innebär rimligen att de båda stenarna har haft olika syften,
som i grova drag kan tänkas ha att göra med en markering av gården resp. när-
varo vid hamnen. De är alltså rimligtvis delar av olika interaktionskedjor och
praktiker samt realiserar olika diskurser, trots att de har identiska inskrifter.
Detta i sin tur gör det rimligt att betrakta de båda ristningarna som två olika tex-
ter. Dessa hålls visserligen ihop på flera sätt, tydligast genom den identiska for-
muleringen av inskrifterna och pluralformerna stæina ’stenar(na)’, men denna
textbindning är av intertextuell snarare än textuell natur.

Huvudargumentet för Wesséns (i SRI 9 s. 36) tanke att de båda stenarna ur-
sprungligen har stått på samma plats är just pluralformen stæina. Pluralformen
är, textlingvistiskt sett, en konnektor som för ihop de båda inskrifterna inne-
hållsmässigt. Båda syftar på den andra och skapar således en språklig länk mel-
lan sig. Det är inte alls ovanligt att sammanhörande runstensinskrifter formule-
ras på det sättet. Det ovanliga är snarare att de i detta fall skulle göra så trots att
läsaren vid respektive sten inte kan se vad pluralformen refererar till.2 Man ska
dock notera att nominalfrasen konstrueras utan demonstrativpronomen, vilket
annars är brukligt.3 Det står alltså inte ræistu stæina þessa ’reste dessa stenar’
utan bara ræistu stæina ’reste stenar(na)’. En översättning med bestämd form
(’stenarna’) som Wesséns är därför varken den enda möjliga eller ens nödvän-
digtvis den bästa, i synnerhet om stenarna ursprungligen har stått på olika stäl-
len.4
2 Se dock paret U 762 och U 779 som ursprungligen kan ha stått ca en mil ifrån varandra (jfr Jans-
son i SRI 8 s. 363 f. med referenser; Stille 1999 s. 204) och där den senare har pluralformen stæina.
3 Jfr t.ex. U 165 Täby tä, en av två sammanhörande ristningar vid Jarlabankes bro: ’Jarlabanke lät
resa dessa stenar till minne av sig själv medan han levde’.
4 Se dock Wessén 1952 (s. 199 f.). Där översätter han frasen med obestämd form, fortfarande dock
med den uttryckliga uppfattningen att stenarna ursprungligen har varit resta på samma ställe.
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Exemplet illustrerar att kontextuella faktorer som de realiserade diskurserna
är av relevans vid bedömningen av gränsen mellan två snarlika texter. De olika
fysiska miljöer som de båda ristningarna i Uppsala och Funbo är placerade i gör
det troligt att ristningarna inte har haft samma syfte. Detta innebär inte att ste-
nens placering ska ses som en del av texten utan snarare att den utgör en spatial
miljö som bidrar till textens betydelsepotentialer och inom vilken en artefakt
kan få status som självständig text. Att de båda ristningarna är olika texter ute-
sluter givetvis inte att det också finns överlappande kontextuella faktorer i de
båda. Några av de diskurser som realiseras (t.ex. att Tägn och Gunnar ville
hävda sig socialt) eller de praktiker som genomförs (t.ex. att resa en sten till
minne av den avlidne Väder) är naturligtvis identiska, men det påverkar inte
den generella bilden. 

Text eller icke?
De aspekter på runtext som har berörts ovan avsåg gränserna texter emellan
och mellan texten och kontexten. Arbetar man med ett textbegrepp som inte
mekaniskt betraktar samtliga (och bara) skrivna yttranden som texter, måste
man emellertid reda ut ytterligare en typ av gräns, nämligen den mellan text
och icke-text.

Problemets praktiska implikationer illustreras kanske bäst med hjälp av Per
Ledins (1999) textteoretiska litteraturgenomgång inom ramen för sakprosapro-
jektet. Där betecknar han – med hänvisning till Jurij Lotman och Kjell Lars
Berge – icke-texter som »yttranden som kulturen inte tillskriver värde och me-
ning» (s. 12). Sådana blir alltså enligt honom inte tryckta och bevarade varför
de inte kan bli föremål för undersökningar inom projektet Svensk sakprosa. Re-
sonemanget är anpassat för sakprosans speciella villkor och är inte direkt till-
lämpligt för våra syften, men det fångar ändå kärnan i det verksamhetsoriente-
rade icke-textbegreppet: icke-text är någonting som vid en given tidpunkt och
i en given kontext inte svarar mot de krav som ställs på en text.

Enligt Kjell Lars Berge (2002 s. 173 f., jfr även Asdal et al. 2008 s. 44) har
texter och icke-texter det gemensamt att de är yttranden. Ett yttrande som inte
är en text är primärt kodat, dvs. har endast betydelse inom sin situationskon-
text. Ett yttrande som också är text är däremot sekundärt kodat, dvs. kräver
av läsaren »tilgang til den kulturelt kvalifiserte intensjonaliteten» (Asdal et
al. 2008 s. 43) för att han eller hon ska kunna förstå det inom en kulturkon-
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text. Textstatusen i ett yttrande är någonting som går att undersöka empiriskt
i en textkultur. Det finns nämligen textnormer med vilkas hjälp deltagarna i
denna kultur kan avgöra vad som är text och vad som inte är text. Om sådana
textnormer är tillräckligt stabila kan de kallas för genrer (s. 44). Denna syn
på texter som beroende av textnormer leder per automatik till att samma ytt-
rande kan uppfattas som text i en kontext men som icke-text i en annan. Ett
yttrandes status som text är således föremål för ständig omförhandling och
övergången från text till icke-text är, liksom texters ändrade skepnad i olika
kontexter, ett fenomen som hänger samman med rekontextualiseringsproces-
ser. Den praktiska följden av detta är givetvis att historisk icke-text, dvs. ett
yttrande som i sin ursprungskontext var primärt kodat, ofta är svår att känna
igen. Så fort en forskare visar kulturellt motiverat intresse för en icke-text, är
den nämligen inte någon icke-text längre. Vi ställs alltså inför något som kan
liknas vid Labovs (1972 s. 209) observer’s paradox: undersökningsobjektet
ändrar skepnad under betraktarens öga.

Ett sätt att komma åt historisk icke-text (eller ge en misstänkt icke-text status
som text) är att följa Berges genrebegrepp baklänges. Om man kan inordna ett
specifikt yttrade i en genre tyder det på att det är sprunget ur en textnorm och
således en representant för denna. Ett annat sätt är att bedöma ett yttrandes
framgång som text i dess historiska kontext. Som exempel på en historisk
icke-text nämns i Asdal et al. 2008 (s. 64–68) hövding Kun-de-kunds tecknade
brev till den amerikanska presidenten från mitten av 1800-talet. Där visas att
yttrandet, trots att det är intentionellt, kommunikativt och meningsfullt, inte var
någon text »fordi ytringen ikke ble akseptert som tekst  av den empiriske lese-
ren, presidenten i USA» (s. 68).

När det gäller runinskrifter saknar vi ofta yttrandets funktion i ursprungskon-
texten, vilket gör en analys av meddelandets framgång som representant för en
textuell norm mycket svår. Skåängstenen (se ovan) är ett sådant exempel. Den
»text» som möter oss genom dess urnordiska inskrift har flera drag som skulle
kunna kvalificera den som icke-text. Den saknar nämligen textuell koherens
och finalitet eller med andra ord: den fungerar inte kontextövergripande utan
litar i hög grad på att kontexten förblir densamma. Modelläsaren är alltså en
person som har samma kunskapsnivå som sändaren av meddelandet. Men det
finns ingenting i inskriften som tyder på att den skulle sakna intentionalitet.
Detta syns inte minst på det faktum att både runstensresandet i allmänhet och
ristandet av namn i nominativ i synnerhet är välkända fenomen under tiden i
fråga. Skåänginskriften kan med andra ord föras till en genre och är således
representant för en textuell norm. Ett utmärkande drag för denna norm är just
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att texten är djupt inbäddad i sin kontext – så till den grad att gränserna är helt
utsuddade. 

Det är lätt att tänka sig att en så monumental sak som Skåängstenen har ac-
cepterats som text i sin samtid. Men hur är det med mindre ambitiösa runin-
skrifter? I utläggningen om primärt och sekundärt kodade yttranden nämns i
Asdal et al. 2008 (s. 48) runpinnarna från Bryggen i Bergen. Dessa ger ofta in-
tryck av att vara nedskrivna i all hast, exempelvis i en krogmiljö, och var därför
icke-texter i sin ursprungskontext. Många av dessa meddelanden gör visserli-
gen intryck av att vara spontana meddelanden utan förankring i någon textuell
norm. Men det finns också exempel som tyder på att pinnen har nått sin motta-
gare och att denne har tolkat den som representant för en textnorm. 

På den kanske mest citerade vittnesbäraren om Bergens blöta och stökiga
medeltida krogmiljö läser vi inskriften ’Gyda säger att du skall gå hem’. Med-
delandet är uppenbarligen direkt sprunget ur en situationskontext. Adressaten
tilltalas direkt och budskapet har endast relevans här och nu: när hustrun vill ha
hem sin make från krogen. Det finns dock aspekter i meddelandet som tyder på
att det faktiskt kan handla om en text. På träpinnens baksida finns för det första
ytterligare ett budskap med runor, som är skrivet av en annan hand men som
tyvärr inte har kunnat tolkas (se Spurkland 1994 s. 78 f.). Mottagaren har alltså
med all sannolikhet skrivit ett svar, eller åtminstone försökt sig på detta, och
har således på något sätt förhållit sig till brevet. För det andra bär även uppma-
ningen i sig tecken på att vara, om än spontant tillkommen, så dock förfärdigad
i en specifik texttradition. Inskriften är nämligen formulerad som en indirekt
fråga och utgör alltså en tolkning av det Gyda faktiskt har sagt. Enligt den sys-
temisk-funktionella grammatiken är satsen en interpersonell grammatisk meta-
for: en uppmaning, uttryckt med påståendets lexikogrammatik. För det tredje
är föremålet inte alls ensamt i sitt slag, utan ett i raden av många liknande fö-
remål som har hittats vid arkeologiska utgrävningar i Bergen (se Spurkland
a.a.). 

Givetvis kvarstår frågan om Bergenmaterialet i allmänhet – eller en här be-
handlad pinne i synnerhet – motsvarade en textnorm som sträckte sig utanför
situationskontexten. Ett negativt svar på detta framstår dock inte alls som själv-
klart. Det är tvärtom fullt möjligt att Gydas pinne faktiskt uppfattades som en
text av hennes man som mottog brevet. Exemplet visar, om inte annat, att det
är mycket svårt att uttala sig om historiska textuella normer, även när det gäller
de förhållandevis säkert situerade medeltida föremålen från Bergen.



Att vara eller att icke vara text: runtextens gränser 49
Sammanfattning
Den urnordiska ristningen på Skåängstenen får här representera en textkultur,
i vilken språklig explicithet inte tycks ha varit eftersträvansvärd. Tvärtom är
objekt som Skåängstenen texter där läsaren förväntas ta hänsyn till faktorer
som kontext, föremål och paraskrift i sin tolkning. Ristningen på Skåängstenen
har här också valts som studieobjeket eftersom den ger en inblick i en historisk
rekontextualiseringsprocess. Den urnordiska inskriften återanvändes nämligen
under senvikingatiden som en del av en ny ristning. Skåängstenen är alltså
prydd med minst två texter, en urnordisk och en vikingatida, av vilken den ur-
nordiska är en del. Den urnordiska texten kan betraktas som vidgad ganska
långt utanför ristningsspåren på stenen. I synnerhet objektet i sig, i detta fall
stenen, är en semiotisk resurs som direkt inverkar på tolkarens förståelse av in-
skriften. Däremot finns det ingen omedelbar anledning att betrakta den vi-
kingatida texten som någonting mer än ristningslinjerna och möjligen själva
objektet. Givetvis betyder det inte att diskurser och praktiker är ovidkommande
vid tolkningen av texten utan snarare att deras medverkan i betydelseskapandet
inte är lika oumbärlig som i den urnordiska textens fall. 

Diskursernas möjliga roll i vikingatida runstenstexter diskuteras med hjälp
av de båda ristningarna U 937 och U 991 i respektive strax utanför Uppsala. De
båda stenarna har förmodligen haft olika syften och realiserar olika diskurser
och praktiker. Därför ska de helst betraktas som två olika texter, trots att in-
skrifterna på dem är identiska och dessutom direkt syftar på varandra. Det inne-
bär inte att diskurserna i detta fall ska anses vara en del av texterna, utan snarare
att de förra kan vara en utslagsgivande faktor när det gäller att dra en gräns mel-
lan två snarlika texter. 

Svårigheterna med att bestämma om ett historiskt yttrande är en icke-text vi-
sades slutligen med en bergensisk hustrus bryska meddelande till sin man att
återvända från krogen. Kjell Lars Berges definition av icke-texter är visserligen
rimlig och användbar, men kan vara svår att tillämpa på en historisk kommu-
nikationssituation eftersom den förutsätter att man vet hur deltagarna har för-
hållit sig till yttrandet. Visst kan det finnas icke-texter bland våra kända runin-
skrifter, men den metodiska utgångspunkten borde vara att allting är text eller
åtminstone, med Berges (2002 s. 173) ord, »potential text», alltså ett försök att
åstadkomma en text enligt en viss kulturell norm.

Av samma skäl är det också tveksamt att hålla sig till en helt funktionell text-
definition i historiska sammanhang. Källmaterialet utgörs ju ändå inte av inter-
aktioner, praktiker eller diskurser utan av textbärare (artefakter) i form av t.ex.
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en ristad sten. Det torde ha framgått tydligt att texten blir töjbar åt olika håll om
man ser den som interaktionellt konstruerad vid tillfället för läsningen. Avgö-
randet om textens dimension eller dess status som eventuell icke-text måste fäl-
las i varje enskilt fall och som ett resultat av en semiotisk analys. Insikten att
texter är potentiellt föränderliga tvingar dessutom historikern att ta med sin
egen situation i beräkningarna. Att forska om historisk text är nämligen samti-
digt att rekontextualisera historisk text, att läsa den med sina egna moderna
ögon. 

Runtexter är historiska efterlämningar som bär med sig aspekter av den verk-
lighet de är en produkt av. Med en noggrann analys av det semiotiska rummet
och rekonstruerbara kontexter kan vi därför få ledtrådar om några av de diskur-
ser, praktiker och interaktioner som en gång i tiden har gjorts till en del av tex-
ten. Texten i sin helhet kan på så sätt avslöja mer om den svunna tidens verk-
lighet än den språkliga eller konstvetenskapliga tolkningen ensam. 
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