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Huggspårsanalys av ett runfragment från Strängnäs  
 

Inledning 
I denna rapport presenteras en huggspårsanalys med hjälp av optisk 3D-scanner av ett runfragment från 
Strängnäs (fig. 1). Undersökningen gjordes i samband med Helmer Gustavsons arbete med publicering av 
detta fynd. Det råder sedan lång tid oklarhet om huruvida runfragmentet från Strängnäs är en äkta forntida 
runsten eller om det är en senare förfalskning. Syftet med denna huggspårsanalys är att jämföra fragmentets 
runor och linjer dels med runstenar med den äldre runraden, dels med ett modernt referensmaterial 
bestående av runstenar huggna på 1990-talet. Metoden för huggspårsanalys med 3D-scanner har tidigare 
aldrig använts på detta sätt. Materialet är begränsat och runstenarna är även av olika stenart. Runfragmentet 
är av jotnisk sandsten av Mälar-, Roslags- eller Gävletyp (Löfvendahl 2002), medan det i undersökningen 
också ingår stenar av granit och kalksten. Studien får därför betraktas som ett pilotförsök. 
 

 
Fig. 1. Runfragmentet från Strängnäs. Foto: Författaren. 

3D-scanning 
Mätprincipen är att objektet fotograferas synkront med två kameror monterade på ett mäthuvud i bestämd 
vinkel. Mjukvaran i utrustningen beräknar utifrån dessa bilder 3D-koordinater med upp till 4 miljoner 
objektpunkter. För att kunna mäta objektet runtom och nå in i håligheterna, vrids objektet och scannas från 
olika håll. De olika överlappande vyerna läggs samman till en 3D-modell. Inför scanningen placerades 
referenspunkter på stenens yta (fig. 2). Referenspunkterna är små självhäftande märken med ca. 4,3mm Ø. 
De lämnar inga spår och är lätta att avlägsna. Med hjälp av referenspunkterna kan systemet definiera 
sensorns position och omvandlar delmätningarna till en helhet i ett gemensamt koordinatsystem. Operatören 
övervakar digitaliseringsprocessen på skärmen. För varje mätning kontrolleras automatiskt kalibreringen, 
eventuella rörelser eller inverkan av förändrade ljusförhållanden. Kamerornas linser är utbytbara och 
anpassas till storleken på föremålet som skall mätas. En egenskap hos 3D-scannerutrustningar är att 
upplösningen minskar med en större mätyta. I detta fall har mätvolymen 350x280x280mm använts. 
Upplösningen är då 0,27mm mellan mätpunkterna.  
 Resultatet av scanningen är en tredimensionell digital modell av objektet (fig. 3, 4), som kan 
analyseras med hjälp av olika programvaror för 3D-bearbetning som finns tillgängliga på marknaden. 
Referenspunkterna lämnar små runda hål där data inte har fångats. Dessa kan fyllas igen med en slät yta 
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utan stenstruktur för att få ett bättre utseende på den digitaliserade modellen. Andra element som lämnar hål 
i modellen är mycket blanka och även svarta områden, som när registreringsnummer har skrivits direkt på 
föremålet. I ett fåtal fall har reflexer eller damm orsakat s k erratic points, med konsekvensen att hålen inte 
kan fyllas igen p g a funktionen då inte fungerar.  
 Om ytans struktur är mycket porös eller har mycket djupa och smala spår kan det bli skuggor där 
kamerorna inte kommer åt. Till en del kan det kompenseras genom att göra ett stort antal mätningar med 
något förändrad vinkel var gång. Ibland är det dock inte möjligt att fånga data överallt. Ett typiskt fall är en 
brottyta i de spongiösa delarna av ben. Detta var dock inget problem i det här fallet. 
 Eftersom enbart de huggna linjerna, runorna och textens baslinjer, var av intresse i det här fallet 
scannades enbart ristningsytan. 
 

  

Fig. 2. 3D-scanning av runsten. T.v. syns det belysta mätområdet 350x280mm samt referenspunkterna som 
gör att mjukvaran kan beräkna överlappningarna. 

 

 

Fig. 3. 3D-bild av Strängnäsfragmentets ristningsyta. 
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Fig. 4. 3D-bild av Strängnäsfragmentets ristningsyta, detalj. 

 



 6

Analys av huggspåren 

Excerpering av variabler 
Huggspåren analyseras med hjälp av ett antal variabler som beskriver djup och form, samt sekvensen av 
gropar i spårbotten (fig. 5). Med hjälp av dessa variabler kan man gå vidare med statistiska analyser, där 
huggspåren jämförs med andra runstenar. Metoden beskrivs utförligt i Kitzler Åhfeldt 2000 och Kitzler 
Åhfeldt 2002. 2004 ersattes äldre mjukvara för att beräkna variablerna med funktionen Groove Measure i 
programmet DeskArtes Design Expert. Funktionen Groove Measure har konstruerats specifikt för att göra 
huggspårsanalys enligt den metod som beskrivs i Kitzler 2000 och programkoden har skrivits av företaget 
DeskArtes på uppdrag av Arkeologiska Forskningslaboratoriet, i samråd med författaren. Grunderna för hur 
variablerna excerperas går ursprungligen tillbaka på Henry Freijs arbeten under 1980-talet (Freij 1986; 
1996).  
 Tidigare (fram till 2004) gjordes avtryck som scannades med laserscanner på AFL. Detta görs inte 
längre, utan sedan runstenen mätts in med 3D-scanner kan huggspår för analys väljas ut i den digitala 3D-
modellen på skärmen.  
 Här skall speciellt uppmärksammas att variablerna inte grundar sig på måtten på ett ställe i varje runa 
eller ornamentikdel, utan på ett medelvärde av mått tagna med 1mm intervall. Ex. om en runa är 100 mm 
lång har djupet mätts på 100 ställen med 1mm intervall. Variabeln AvgX är för den runan medelvärdet av 
djupen x1 och x2 på 100 platser. 
 

 
Fig. 5. Variabler som används vid huggspårsanalys. 
 

Urval 
Tre runor samt de två bevarade runbandslinjerna har analyserats (fig.6). Runfragmentet har jämförts med 
runor och ornamentdelar av dels de äldre runstenarna Sparlösastenen, Rökstenen, Visingsöstenen samt 
runfragmenten från Tomteboda (fig. 7-10), dels med fem runstenar huggna under 1990-talet av Kalle 
Dahlberg och Erik Sandqvist (fig. 11-14). Bild saknas av en runsten huggen av Kalle Dahlberg, K3. Totalt 
ingår 175 prover i analysen (Tabell 1). Som framgår av Tabell 1 är stenarna av olika stenart, vilket måste 
framhållas som en möjlig felkälla i analysen. 
 Material från Sparlösastenen, Visingsöstenen samt det moderna referensmaterialet samlades in i 
samband med mitt avhandlingsarbete (Kitzler Åhfeldt 2002). Sparlösastenen har en äldre inskrift daterad till 
ca 800 eKr samt en yngre inskrift sannolikt inhuggen på 1000-talet. Här har endast den äldre inskriften 
använts. Rutinen för provinsamling var då att runor och ornamentiklinjer valdes ut, avtryck gjordes med 
plastelinamassa och dessa prover scannades med laserscanner på AFL. Runfragmenten från Tomteboda 
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analyserades på samma sätt (Kitzler Åhfeldt 2006; Gustavson et.al. 2006). Som nämnts ovan, görs inga 
avtryck längre utan de huggspår som analyseras väljs ut i den digitala 3D-modellen. 
 3D-scanning av Rökstenen utfördes med en berörelsefri optisk 3D-scanner av samma typ som den som 
använts till runfragmentet från Strängnäs, ATOS, av företaget Metimur AB på uppdrag av Runverket. 
Materialet ställdes till mitt förfogande av Helmer Gustavson, Runverket, i form av STL-filer (dvs 3D-data, 
digital 3D-modell). Endast en av Rökstenens fem ristningsytor har tagits i anspråk för denna analys. 
 

 
Fig. 6. Strängnäsfragmentet med prover för huggspårsanalys markerade. 
 
 

 
Fig. 7. Prover på Sparlösastenen Vg119 (Kitzler Åhfeldt 2002:93, Appendix A). 
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Fig. 8. Prover på Rökstenen Ög136. Foto Erik B. Lundberg, Kulturmiljöbild, modifierat av författaren. 
 
 

 
Fig. 9. Prover på runstenen från Visingsö (Kitzler Åhfeldt 2002:93; Appendix A). 
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Fig. 10. Prover på runstensfragmenten från gravfältet i Tomteboda. 
 
 

 
Fig. 11. Prover på runsten (E1) huggen på 1990-talet av Erik Sandqvist (Kitzler Åhfeldt 2002:85; Appendix 

A). 
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Fig. 12. Prover på runsten (E2) huggen på 1990-talet av Erik Sandqvist (Kitzler Åhfeldt 2002:85; Appendix 

A). 
 

  
Fig. 13. Prover på runsten (K1) huggen på 1990-talet av Kalle Dahlberg (Kitzler Åhfeldt 2002:85; Appendix 

A). 
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Fig. 14. Prover på runsten (K2) huggen på 1990-talet av Kalle Dahlberg, som också gjort teckningen. M och 
K markerar vilka delar som huggits av Kalle respektive medhjälparen Markus (Kitzler Åhfeldt 2002:85; 
Appendix A). 
 
Runsten/ 
provgrupp Datering Antal prov Runor

Ornamentik Material 

Strängnäs - 5 3 2 Sandsten 
Sparlösa (Vg119) 800-tal 37 20 17 Granit 
Rök (Ög136) 800-tal 10 7 3 Granit 
Visingsö 800-tal 18 18 0 Kalksten 
Tomteboda Folkv.-Vendeltid 17 6 11 Sandsten 
Erik (2 stenar) 1990-tal 45 23 22 Granit 
Kalle (3 stenar) 1990-tal 43 27 16 Granit 
   Totalt 175 104 71   
Tabell 1. Runstenar som ingår i analysen. 

Diskriminantanalys 
Varje runa eller del av en linje blir ett "prov" som representeras av variabler som beskriver huggspårets 
utseende i tvärsektion och i spårbottnen längs med huggriktningen. Fyra variabler har använts; v, AvgZ, k 
och w  i denna studie (fig. 5). Dessa har analyserats med hjälp av diskriminantanalys, en multivariat statistisk 
metod för att gruppera och klassificera material. I analysen beräknas vad som är karakteristiskt för varje sten 
och hur de skiljer sig från varandra. Man kan sedan med hjälp av en funktion i analysprogrammet, Posterior 
Probability, göra en bedömning av en okänd runsten och klassificera vilken av de tidigare kända som den 
liknar mest. Resultatet erhålles i form av en klassificeringstabell som anger i % det okända provets likhet med 
referensmaterialet i förhållande till de alternativ som ingår. Det sistnämnda kursiverade betyder att man inte 
kan få svaret "inget av dessa alternativ", utan svaret får tolkas som en viktad prioriteringsordning. 
 En parameter man skall ta ställning till är A priori classification probabilities, som kan vara 1) 
Proportional to group sizes, 2) Same for all groups eller 3) User defined. I och med valet av alternativ 2 
kommer det att sakna betydelse i detta sammanhang om det är olika många prover i grupperna. Även om 
antalet prover från en sten skulle helt dominera materialet och ge det slagsida så påverkar det inte 
klassificeringen av den ”okända” runstenen. 
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 Runorna och ornamentiken analyseras var för sig, eftersom tidigare studier visat att samma ristare 
hugger dessa på olika sätt. För en erfaren ristare finns det systematiska skillnader mellan runorna och 
ornamentiklinjerna (Kitzler 1998; Kitzler Åhfeldt 2002, Paper I). 
 I denna analys kommer runorna på den okända runstenen att jämföras med sex andra runstenar, som 
utgör det totala referensmaterialet. Det innebär att vid en blind gissning skulle vara ca 16,7% (1/6) 
sannolikhet för att runorna på Strängnäs-fragmentet klassificeras till endera av grupperna. Man skulle kunna 
säga att varje referenssten har ca 17% chans att ”få” Strängnäsproverna. Det är också i relation till siffran 
17% som man skall tolka resultatet (Tabell 2). Här får Sparlösastenen värden om ca 56-76%, medan de 
nyristade runorna av Kalle Dahlberg hamnar på 3-6%. Erik Sandqvist har inget genomslag alls, dessa runor 
finner vi först i den tredje decimalen. 
 Vid diskriminantanalys av runinskriftens baslinjer, här kallat för ornamentik, utgår Visingsöstenen 
eftersom den enbart har runor. För ornamentik finns därmed fem runstenar i referensmaterialet och vilket 
innebär att det är 20% (1/5) sannolikhet för att runorna på Strängnäs-fragmentet skall klassificeras till 
endera av grupperna. Resultatet i form av Posterior probabilities framgår av Tabell 3. 

Resultat 
Med hänsyn till huggspåren gör runstenen ett ålderdomligt intryck. Resultatet av diskriminantanalys av 
runorna anger att Strängnäsfragmentet i första hand liknar Sparlösastenen (den äldre inskriften), i andra 
hand Visingsöstenen, i tredje hand Rök. I slutet av urvalslistan hamnar Kalle, Tomteboda och Erik (Tabell 2). I 
Tabell 2 visas i procentsats vilket alternativ som ligger närmast till hands. Exempelvis prov Strängnäs n1, som 
är en runa, anges som 61,8% sannolikhet som att den hör till Sparlösastenen, 20,3% till Visingsö etc. Den 
äldre gruppen som omfattar Sparlösa, Visingsö och Rök, samtliga runologiskt daterade till 800-tal, ger 
tillsammans 94-97 % sannolikhet. Det framgår tydligt att de nyhuggna runstenarna kommer mycket långt ner 
på listan, liksom även fragmenten från Tomteboda. (Tabell 2, fig. 15). 
 Även för ornamentiken dominerar likheten med Sparlösastenen (79,8% respektive 93,3%). Därefter är 
ordningen omkastad så att Kalle kommer som nummer två, dock betydligt längre ned. Posterior probability 
för de övriga är försumbar, dvs det finns ingen likhet alls att tala om. (Tabell 3, fig. 16). 
 
Att Tomteboda hamnar så långt ner skulle möjligen kunna bero på att dessa runfragment, som påträffades 
på ett gravfält i Tomteboda, hör till ett ännu äldre tidsskede och speglar en huggningstradition som kanske 
står bildstenstraditionen närmare (Gustavson et. al. 2006).  
 
Det kan vara värt att beakta att runfragmentet inte ansluter till stenarna från Tomteboda och Visingsö, trots att 
dessa är mer lika i egenskapen att vara av sedimentär bergart (sandsten respektive kalksten). Ur det här 
perspektivet är det Sparlösastenen, som är av kristallin bergart, som den liknar mest. 
 
 

  1 2 3 4 5 6   

 Runor Sparlösa Visingsö Rök Kalle Tomteboda Erik Totalt 
Strängnäs n1 61,8% 20,3% 14,8% 3,1% 0,0% 0,0% 100% 
Strängnäs n2 56,6% 25,9% 11,8% 5,6% 0,1% 0,0% 100% 
Strängnäs n5 76,5% 16,6% 1,5% 5,3% 0,1% 0,0% 100% 
Tabell 2. Runor. Resultat av diskriminantanalys; Classification matrix. 
 
 1 2 3 4 5  
Ornamentik Sparlösa Kalle Tomteboda Rök Erik Totalt 
Strängnäs n3 79,8% 20,0% 0,2% 0,0% 0,0% 100% 
Strängnäs n4 93,3% 6,5% 0,2% 0,0% 0,0% 100% 
Tabell 3. Ornamentik. Resultat av diskriminantanalys; Classification matrix. 
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Fig. 15. Runor. Resultatet av diskriminantanalysen framställt som stapeldiagram.  
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Fig. 16. Ornamentik. Resultatet av diskriminantanalysen framställt som stapeldiagram.  
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Sammanfattning 
Med hjälp av huggspårsanalys har runfragmentet från Strängnäs jämförts dels med runstenar med den äldre 
runraden, dels ett modernt referensmaterial med runstenar huggna på 1990-talet. För analysen har en 3D-
scanning gjorts av runfragmentets ristningsyta, varefter huggspår har analyserats med hjälp av 
diskriminantanalys enligt den metod som beskrivs i Kitzler Åhfeldt 2002. I jämförelsen ingår dels de äldre 
runstenarna Sparlösastenen, Rökstenen, Visingsöstenen samt runfragment från Tomteboda,  dels fyra 
runstenar huggna under 1990-talet av runristarna Kalle Dahlberg respektive Erik Sandqvist.  
 Med hänsyn till huggspåren gör stenen från Strängnäs ett ålderdomligt intryck. Bland de alternativ 
som ingår i referensmaterialet liknar i första hand Sparlösastenen (den äldre inskriften). För runorna kommer 
i andra hand Visingsöstenen, i tredje hand Rök. Av analysen framgår tydligt att de nyhuggna runstenarna 
kommer mycket långt ner på listan över tänkbara likheter, liksom även fragmenten från Tomteboda. De 
saknar all likhet med runorna på runfragmentet Strängnäs. För ornamentiken dominerar Sparlösastenen 
totalt, ännu mer än för runorna. Därefter som tvåa, men med betydligt lägre sannolikhet, finner vi nyhuggna 
runstenar av Kalle. Övriga är försumbara. 
 Docent Runo Löfvendahl, RAÄ, har gjort en geologisk bedömning av runfragmentet. Löfvendahls 
slutsats är att det inte finns något som tyder på att runorna skulle vara huggna efter vikingatid och att det är 
troligt att fragmentet är äkta. Runorna är något ljusare än den övriga stenen, men detta är ett vanligt 
fenomen med kvartsiter. Kvartsitbergarter behåller ett ljusare utseende i slagskador under mycket lång tid. 
(Löfvendahl 2002).  
 Resultaten av denna undersökning är entydiga, de huggna linjerna liknar de vikingatida runstenarna. 
Detta harmonierar också med Löfvendahls geologiska bedömning. Metoden för huggspårsanalys med 3D-
scanner har dock tidigare aldrig använts på detta sätt. Materialet är begränsat och en felkälla är att 
runstenarna är av olika stenart. Studien får därför betraktas som ett pilotförsök. 
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