
  

 

 

Kan strålar av ljus tyda det förflutna? 

Användning av Reflectance Transformation Imaging (RTI) för att tyda 
runinskrifter på Pireus-lejonet 
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Abstract: 

This paper deals with testing the method Reflectance Transformation Imaging (RTI) on the 

copy of the Piraeus-lion in Historic Museum in Stockholm. The purpose is to find out if it is 

possible to gather more information about the runic inscriptions. RTI is a method that records 

the surface normal of individual pixels in a digital photograph by analyzing the impact of light 

coming from different angles of entrance. RTI produces sort of a 3D-image of the object. 

There will be an overview of earlier interpretations of the runic scripts written on the lion as 

well as an overview of Varangians in the southeast. After examination of the lion with RTI, 

has a conclusion been made that the method should be performed again on similar items, and 

on the copy of the Piraeus-lion to evaluate its full potential. 

 

 

 

 

Framsidans bild: Joakim Schultzén och Simon Nazerian utför RTI-metoden på Historiska 

museet. Bild tagen av Charlotte Hedenstierna-Jonson 2012-11-05. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 

I följande uppsats granskas små delar av de stora runinristningarna på den kopia av Pireus-

lejonet som står på Statens historiska museum (SHM) i Stockholm med en laborativ metod 

som benämns Reflectance Transformation Imaging (RTI). Metodens funktion är att granska 

ett objekt med släpljus från flera infallsvinklar. RTI är en metod med lägre kostnader jämfört 

med 3D-skanning. Ifall all utrustning redan finns till hands blir kostnaden minimal. Rent 

tekniskt ger RTI inte en 3D-bild utan en emulering av 3D, men det är ändå en effektiv metod 

för att studera ett objekts yta. RTI förstärker kontrasten och framhäver mönster på ytan som 

kan vara svåra att studera okulärt. 

Utifrån originalet av Pireus-lejonet i Venedig göts på 1890-talet en kopia beställd av Fredrik 

Sander (Jansson 1984:28). Eftersom den har förvarats under bättre förhållanden än originalet 

kan det hända att den är i bättre skick. Det man dock behöver ha i åtanke är att detta är en 

kopia och att den kommer ha sina brister jämfört med originalet. Originalet av Pireus-lejonet 

var dessutom redan skadat när kopian tillverkades.  

Det som gör den här statyn särskilt intressant för nordisk arkeologi är de runristningar som 

ristats på stora delar av Lejonet. Pireus-lejonet har tydligen varit en intresseväckande staty för 

skandinaver i Grekland för ca tusen år sedan. I uppsatsen kopplas runinskrifterna till ett 

arkeologiskt och historisk perspektiv och en genomgång av Pireus-lejonets historia och 

runinskrifternas tolknings historia ges. Runinskrifterna är utförda av skandinaver och därför 

görs även en kort genomgång av denna folkgrupps aktiviteter i österled.  

Skandinavernas resor tog dem genom de områden som idag är västra Ryssland och Ukraina. 

Därifrån begav de sig vidare till Bysantinska riket (på runstenar benämnt Grekland) och tog 

bl.a. tjänst hos kejsaren i Konstantinopel. Skandinaverna inom dessa områden var kända som 

Varjager och Rus (Hedenstierna-Jonson 2009:166ff).  

Bakgrundskapitlet syftar till att ge en överblick av vilka varjagerna var samt tidigare 

tolkningar av Pireus-lejonets ristningar. Pireus-lejonet skapades av en grekisk konstnär cirka 

300-400 f.Kr. Statyn är över tre meter lång och stod ursprungligen i Pireus hamn (Anderberg 

1986; Sander 1896:6f).  Pireus-lejonets vidare resa började med venetianernas attack mot 

Ottomanernas besittningar i Peloponnesos. Den svenske fältmarskalken Otto Wilhelm 

Königsmark ledde de venetianska marktrupperna och överbefälhavaren Francesco Morosini 

ledde flottan mot Ottomanerna. Morosini var framgångsrik och fortsatte mot Aten där de 
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anlände i hamnen Porto Leone (Lejonhamnen), venetianarnas namn på Pireus hamn. 

Ottomanerna i Aten besegrades efter en kort belägring av Akropolis som användes som en 

borg. Därefter var krigståget slut. Morosini tog med sig tre lejon statyer från Grekland som 

krigstroféer. En av dessa var det vi känner som Pireus-lejonet. Statyerna förflyttades till 

Venedig år 1688 och placerades utanför Arsenalen där de fortfarande står (Sander 1896:1ff; 

Anderberg 1986; Jansson 1984:21). 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om RTI är en användbar metod för att kunna tyda 

runristningarna på kopian av Pireus-lejonet. Kan vi genom en analys med denna metod på 

valda delar av statyns yta få fram ny information?  

2. Bakgrund 
 

2.1 Det sittande lejonet  
En av de äldsta skriftliga kända källorna berörande Pireus-lejonet nedtecknades omkring år 

1670 av Evliya Celebi, som var en turkisk resenär. Gunnar Jarring beskriver Celebi som en 

icke trovärdig källa när det kommer till beskrivningar av nordeuropeiska länder, men han 

anser att det inte finns mycket att betvivla i Celebis beskrivningar av Pireus-lejonet (Jarring 

1978:2). Celebi menar bl.a. att det skräckinjagande och mäktiga utseendet på lejonet kallas för 

Drako och att detta skulle vara anledningen till att hamnen även blev känd som Drakhamnen.  

Enligt Celebi ska chefen för ottomanska flottan Djan Pulad-zade Mustafa utfört målningar på 

lejonet för nöjets skull (Jarring 1978:3).  

Den andra kända skrift som berört Pireus-lejonet är från en svensk vid namn Anna Åkerhielm. 

Åkerhielm var med i sällskapet till grevinnan Catharina Charlotta De la Gardie och 

fältmarskalken Otto Wilhelm Königsmark som ledde den venetianska armén. Hon beskriver 

Pireus-lejonet i sina dagböcker och brev till sin bror från åren 1687-1688. Varken Anna eller 

någon av de andra svenska resenärerna noterade dock runristningarna på lejonet.  

Diplomaten Johan David Åkerblad var den första svensk som lade märke till runinskrifterna 

efter alla år som de förbisetts. 
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På 1800-talet skickade han in en uppsats om runorna till den danska tidskriften Skandinavisk 

Museum: ”Om det sittande Marmorleyonet i Venedig” (Sander 1896:1ff; Anderberg 1986; 

Jansson 1984:21f).  

Statyn stod i hamnen Porto Leone i Aten till år 1688 (som alltså fick sitt medeltida 

venetianska namn av just lejonet). Eftersom lejonet är ihåligt och ska ha sprutat vatten från 

munnen lär sjömän ha tagit färskt vatten därifrån till sina resor. Färskt vatten ska ha letts via 

keramiska ledningar från ett berg väster om Aten. Statyn är tillverkad i pentelisk marmor och 

höjden enligt Sander är 3,2 meter. Dock hävdar Anderberg att den är nästan fyra meter hög 

medan en tredje part Jansson beskriver den som 10 fot alltså 3,048 meter (Sander 1896:1ff; 

Anderberg 1986; Jansson 1984:22). Det finns ingen källa som berättar vem konstnären är som 

skulpterade Pireus-lejonet. 

Haakon Shetelig beskriver originalets skick i sin publicering om Pireus-lejonet. I 

granskningen beskriver han hur lejonet har vittrat och utsatts av väderpåfrestningar. Han tar 

också upp de små gropar som finns runt omkring lejonet och spekulerar i om de orsakats av 

gevärsskott under försvar/angrepp av Pireus-hamnen (Shetelig 1923:202). 

 

Figur 1. En karta över bukten till Aten och Pireus hamnen. Kartan är ritad 1685 av 

Gravier d´Otiéres. Bilden är från Antiquités de l´Orient (Rafn 1856:69). 
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Det spekuleras att statyn tillverkades runt 400-300 f.Kr. Enligt Sander finns det flera olika 

tolkningar på vad Lejonet symboliserat och när det skulle ha tillverkats. 

 Eftersom statyn är tillverkad av pentelisk marmor som användes under klassik period (510–

323-f.kr.), eller som  

Sander beskrev det, Perikles 

tid, gör detta att forskare tror 

att Lejonet är ett monument 

som blivit rest efter strid.  Det 

har spekulerat kring att 

striden i fråga kan vara slaget 

vid Marathon eller sjöslaget 

vid Salamis (Sander 

1896:1ff).  

Sander spekulerar vidare om 

olika symboliska meningar av 

Pireus-lejonet och en teori är 

att lejonet kan ha varit en 

symbol för minnet av Atens 

sjömaktstid (Sander 1896:7). 

 

 

 

 

 

 

2.2 Runinskrifterna  
Pireus-lejonet har två stora runinskrifter och några små runristningar på ryggen samt på ena 

lårbenet. Enligt Sander har det ristats in en text i senare tid på fram sidan, så här är det skrivet: 

Hic fuit Nicholaus Bres die XXVII marci 1458 (Sander 1896:4). 

 

Figur 2. Bilden visar originalet av Pireus-lejonet som står utanför Arsenalen i 

Venedig. Bild tillhör Marieke Kuijjer uppladdad 8 april 2007. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piraeus_lion.jpg. Använd 2014-01-16 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piraeus_lion.jpg


  

5 

 

 

 

Figur 3. Ritning av C.C. Rafn. Högra sidan av lejonet. 

Bilden från Inscription Runique Du Pirée (Rafn 1856:2). 

 

Figur 4. Ritning av C.C. Rafn, vänstra sidan av Pireus-

lejonet. Den här sidan utfördes metoden på. Bilden från 

Inscription Runique Du Pirée (Rafn 1856:3). 

Fokus för forskningen har huvudsakligen varit inriktat på de stora runslingorna och därför har 

de mindre hamnat i bakgrunden. I det här kapitlet kommer olika tolkningar av runslingorna 

tas upp, samt skisser av Pireus-lejonet som helhet och mer fokuserade bilder på runslingorna 

presenteras. Det har spekulerats i om runristaren var från Sverige och i sådana fall troligtvis 

från området runt Mälaren och Uppland. Oscar Montelius kom fram till att runristaren 

troligtvis kom från Mälar-området och Professor Bugge kom fram till detsamma (Montelius 

1914:119ff). Sven B.F. Jansson samtycker att efter en viss granskning av högra slingan finns 

det bara likheter i Svealand specifikt i Uppland och runt Mälaren (Jansson 1984:24). 

 

 

 



  

6 

 

 
 

Figur 5. Skiss av C.C. Rafn. Högra runslingan på Pireus 

lejonet. Den här slingan hade större skador. Bilden från 

Inscription Runique Du Pirée (Rafn 1856:4). 

Figur 6. Skiss av C.C. Rafn. Vänstra runslingan på 

Pireus-lejonet. De vita cirklarna är ytor som är 

skadade. Den ojämna rektangulära cirkeln är där RTI 

utfördes. Bilden från Inscription Runique Du Pirée 

(Rafn 1856:5). 

 

Rafn och Bugge, Sander och Brate förmodar alla att runslingan börjar från lejonets vänstra 

sida och slutar på den högra sidan. Till skillnad från K. HJ. Kempff som började tyda texten 

från höger sida (Brate 1914:8ff). 

Den första tolkningen av runorna gjordes av dansken C. C. Rafn som ritade en skiss av 

vänstra sidans runristning och den högra. Rafn trodde han kunde tyda namnet Harald Hafi 

vilket betyder Harald den höge, det tolkade han som Harald Sigurdsson, Olof den heliges 

broder (Sander 1896:1ff).  

Här tydde han den vänstra runinskriften(fig. 4,6): Hakon indtog i forening med Ulf og Asmund 

och Örne denne havn; disse Maend og Harald den Höie paalagde Landets Indbyggare 

betydelige paengeböder formedelst Grekerfolkets Opstand. Dalk forblev nödtvungen i fjerne 

Lande. Egil var på Toget med Ragnar till Ru-(mänien) og Armeni (Brate 1914:4; Sander 

1896:15).  
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Och den högra runinskriften(fig. 3,5): Asmund indhuggade disse Runer i Forening med Asgeir 

og Thorleif, Thord og Ivar efter Begjering af Harald den Höie, endskjönt Graekerne 

udgrundede (meningen og förböde det (Brate 1914:4ff; Sander:1896:15).  

Efter C.C. Rafn följde det flera andra tolkningar av runorna. Fredrik Sanders skrev om 

runorna och gjorde sin egen tolkning av dem.  

Vänstra runinskriften (figur 4,6): Håkan, Vonder, Ulf och deras medutfarande härkamrater 

ankrade å denna hamn; dessa män tillvägabragte på uppmaning, för indrifvande med 

vapenmakt af böter, krigsförbud för utförsel och en (väpnad) utsökningsflock gent emot 

greksfolkets skyddsvakt (lejonet): till ett vanmärke för de fega upprorsmännen ritade de dessa 

runor. Germe högg (Brate 1914:6). 

Högra runinskriften (figur 3,5): Skeppshärmännen rikligen drucko å hamngästabudets gille 

till utbrottet af en häftig träta; och grekhopen beskärmade sig illa öfver vanheder. Asmund 

högg dessa runor (Brate 1914:6; Sander 1896:23ff). 

Elseus Sophus Bugge, som av Erik Brate ansågs vara en mästare inom runologi, hade en 

annan tolkning av runorna.  

Vänstra sidan av lejonet (figur 4,6): Efter Haakon (d. e. til Minde om Haakon) hug Ulvungs 

Mænd Runer, da de hørte om hans Død i denne Havn. Til Pengebod for ham (eg. efter ham) 

maatte nu overmaade mange af Grækernes Folk lide Trældom. Med Hæder blev der hærjet, 

saa Knarrer (de. e. Handelsskibe) blev tagne. Holmkel vandt der rigt Bytte (Brate 1914:6f).  

Bugge tolkade högra sidan så här(figur 3,5): Asmund hug disse Runer og tillige Asgaut nogle. 

Til fulde maatte man i Landet betale for ham, som blodig faldt i Kampen, om end det var 

længe efter den fiendtlige Daad ; thi Krigeflokken eier dog røvet Gods i Overmaal som Bod 

for den overmaalstore Brøde. Sakar vandt der rigt Bytte (Brate 1914:6f).  

Erik Brates tolkning av runristningarna på lejonets vänstra sida lyder (figur 4,6): Höggo de 

honom i härskarans mitt, men i denna hamn höggo männen runor efter Horse, en bonde god, 

vid viken. Anbragte svear detta på lejonet. Han förfor med klokhet, guld vann han på sin färd. 

Kämpar ristade runor, [på rikt sirad slinga] höggo (Brate 1914:42). 

Högra sidan av lejonet (figur 3,5): De Äskil (m. fl. och To)rlev läto hugga väl, som i 

Rodrsland [Roslagen] bodde. N. N. son till N. N. högg dessa runor (Brate 1914:42). 

 

I K. HJ. Kempffs publicering förklarar han varje mening separat med markering av romerska 

siffror. Tolkningen av den stora slingan på högra sidan (Figur 3,5):  

I.     -     -    -   runar dessa.  

II. Asger och hans folk (jordade) där Ulf, Slädbjörn, Ugge, Verkbjörn, Svartdis, Ulf Hustru. 
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III. Jag Un högg nu rätta runar. 

IV.   -    -     -    g s -   -   markade; (och) Vevan dödsvigde (l. riatade?). 

V. Rollef riste: läs du, om du orkar (Sander 1896:21; Kempff 1894:38ff). 

Den vänstra sidans tolkning enligt Kempff (Figur 4,6):  

VI. Jag Ve högg: 

VII. Ulfugg och hans män hade (sitt) nattläger i denna hamn;  

VIII. Snjuf och hans folk bröto byar, som kämpade emot; 

IX. Arnlög, Snjufs broder, led stor skada i Thins. 

X. Bort vardt Ulf asklett, som på hitvägen slog Umkel (Sander 1896:21; Kempff 1894:38ff). 

Flera olika små runristningar som Kempff tolkat, ingen bild visas av dessa runor: 

XI: Jag högg nu: 

XII: (B)ernger lät rista ru(nar efter) G(e)rbe(r)n. 

XIII: Styrme högg. 

XIV: Styrbjörn högg rätta runor efter Usufr broder. 

XV. Styrme 

XVI: Thorvard högg. 

XVII: Hon och Ulf foro ut till Jerusalem. 

XVIII: Och hans bröder. 

XIX: Och Thord.  XX. och Sigrid.  XXI  Thorer högg 

XXII: Asmund lät rista runar. 

XXIII:  {
𝑎. Ö𝑗 − 𝐻ö𝑔𝑔  
𝑏. −𝑓𝑢𝑠 𝑑𝑜𝑔.  

 

XXIV: Rörik dog, broder--) 

XXV: K— 

XXVI: Ringa höll Gerthrud  

            Gunlöga (i att ränna): 

XXVII: Gunlöga rann. 

              Gunlöga vann. 

XXVIII: Ulf lät rista (efter Ö.l Öar), som dog. 

 XXIX: {𝐴𝑟𝑛𝑜𝑟, 𝑑𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑆𝑛𝑗𝑢𝑓, 𝑢𝑡𝑒 
(𝑖) 𝐹𝑟ö𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑙å𝑑.

  

XXX. – – - Gervard. 

XXXI.  U-thorm dog (Sander 1896:21; Kempff 1894:38ff). 
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Alla dessa tolkningar ifrågasätts av nutida mer källkritiska forskare. Sven Jansson, som själv 

försökt tyda dessa runor, kunde endast med någon säkerhet tyda ordet ”Trikir” vilket betyder 

”unga män” eller ”kämpar” (Jansson 1984:32). I en undersökning utfört av Ingvald Undset 

påpekar han hur det går att tyda vissa ord men andra är inte tydliga. Då vissa ord kan tydas i 

grupper. Men en fullständig kontext av runinskrifterna är inte möjlig. Samt påpekar han om 

att högra och den vänstra runinskriften är ristade vid olika tillfällen och att de inte hör ihop 

(Undset 1884:19ff). Just nu utförs en undersökning av originalet i Venedig av Thorgunn 

Snaedal och där resultaten från den är under publicering. 

2.3 Varjager 
Bland de tidigaste spåren av skandinaver 

i det som idag är Ryssland har hittats vid 

Staraja Ladoga och har tolkats som en 

plats för handel. Resorna genom det 

ryska landskapet gick främst via två 

färdvägar. Ena sträckan följde floden 

Dnjepr ner till svarta havet och vidare till 

Konstantinopel  

medan den andra följde Volga genom 

Volgabulgarernas område och möjligen 

vidare ned mot Kaspiska havet och 

Kalifatet. Huvudanledningen till 

skandinavernas resor i österled 

diskuteras fortfarande. Det finns teorier 

om att det främst handlar om 

kolonisering, andra anser att det 

huvudsakligen handlar om handel med 

persiskt och arabiskt silver 

(Hedenstierna-Jonson 2006:75ff). Enligt 

den medeltida Nestorskrönikan, skriven 

av en rysk munk på 1300-talet, hade skandinaver stort inflytande i hur forna Ryssland 

formades (Cross & Sherbowitz-Wetzor 1953). Skandinaver beskrivs med två olika namn, Rus 

och Varjager, i Nestorskrönikan. 

 

Figur 7. Bild tros visa en varjagkrigare. Mannen har blont hår 

och en långt skaftad dubbel yxa. Från Nea Moni mosaik 

(D´Amato 2010:8). Användning: 2013-12-17 
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Figur 8. Karta över det slaviska området under Vikingatiden (Cross & Sherbowitz-Wetzor 1953). 2013-12-24 

I arabiska källor benämns de som Rus av Ibn Fadlan. Ibn Fadlan beskriver i sin reseberättelse 

ruserna som handelsmän och krigare beväpnade med svärd, yxa och kniv (Wikander 

1978:63ff). De beskrivs i sällskap med kvinnor och familjer medan det inte finns källor som 

beskriver varjager på detta sätt. Varjager är krigare och legosoldater som tagit tjänst hos 

prinsen av Kiev eller hos Kejsaren i det Bysantiska riket (Hedenstierna-Jonson 2009:168).   

Ruser skulle kunna klassas som skandinaver som bosatt sig i forna Ryssland och de som har 

skandinaviskt ursprung i områden runt omkring Straja Ladoga samt Novgorod och Kiev.  
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Rusernas materiella kultur hade sitt 

ursprung i Skandinavien (Hedenstierna-

Jonson 2009:168). 

Prins Vladimir av Kiev (av Rurikidernas 

ätt som enligt Nestorskröninkan hade 

rusiskt ursprung) skickade enligt 

Nestorkrönikan krigare till Konstantinopel 

(Cross & Sherbowitz-Wetzor 1953:93).  I 

de skriftliga källorna benämns dessa 

krigare som varjager. Prinsen ska ha varit 

skyldig varjagerna sold som han inte 

kunnat betala. Som följd bildades det s.k. 

väringagardet av kejsaren Basileos II. 

Väringagardet blev en viktig del av den 

bysantiska armén och bestod inte enbart 

av skandinaviska rekryter (Hedenstierna-

Jonson 2009:168ff; Piltz 2009:146ff).  

 

3. Metod  

3.1  RTI 
Med Reflectance Transformation Imaging ges användaren digital kontroll över ljusets 

infallsvinkel på en yta och med hjälp av olika manipulationer av bl.a. kontrast och färg 

möjligheten att framhäva detaljer av ett objekt, till exempel i detta fall runor på Pireus-lejonet, 

utan att det påverkar objektet fysiskt.  

 

Figur 9. Kartan visar vägen från Sverige genom Ladoga och 

Novgorod till Kiev och därifrån till Konstantinopel.  Och de 

två handels vägar som ruser använde (Hedenstierna-Jonson 

2006). 
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Tom Malzbender utförde 

en matematisk 

strukturmodell för att 

kunna mäta ljusets 

reflektion från objekt. 

Han kallade detta för en 

Polynomial Texture Map 

(PTM). I en RTI-bild har 

varje pixel information 

om hur ljuset studsar mot 

den punkten ur olika 

infallsvinklar, dvs. 

punktens s.k. ytnormal.  I 

varje pixel sparas 

dessutom RGB information (Red/Green/Blue) vilket ger möjlighet att kontrollera färgen i 

programvaran RTI-Viewer (Hammer, Bengtson, Malzbender, & Gelb, 2002:2). Man kan 

därför manipulera ljusets infallsvinkel objektets yta och emulerar på så sätt en släpljusanalys 

på en två-dimensionell bild. Med RTI-Viewer kan man också använda flera olika filter för att 

framhäva konturerna på objektet och tydligare se mönster. PTM-modellen ger en fin 

framställning och en kompakt storlek på filen (Mudge M. , Malzbender, Schroer, & Lum 

2006:2f; Mudge, Voutaz, Schroer, & Lum 2005:1f; Hammer, Bengtson, Malzbender, & Gelb 

2002:2; Happa, Mudge, Debattista, Artusi, Gonçalves, & Chalmers, 2009:6ff). 

 

 

Figur 11. Markering 

av Sfärer med RTI 

Builder av Joakim 

Schultzén och Simon 

Nazerian 

 

 

Figur 10. Bild på genomförandet av RTI. Bilden visar Doktorand Joakim 

Schultzén som förbereder en RTI undersökning. Bild tagen av Simon Nazerian. 

2012-10-11 
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Figur 12. 

Komponering av 

ljusreflektioner på 

Sfären sammansatt 

med  RTI-builder av 

Joakim Schultzén och 

Simon Nazerian 

 

I RTI-Viewer följer flera olika filter, bland andra Specular Enhancement där man kan öka 

eller minska styrkan på kontrasten och ta bort eller öka styrkan på färgen. Andra filter är 

Diffuse gain som gör konturer blir tydligare, eller Normal Unsharp Masking, som ger en mer 

detaljerad bild, m.fl. (Mudge et.al. 2010:15ff).  

RTI är en metod för dokumentation, digital konservering och undersökning. Efter utförande 

och databehandling går det att studera objektet med RTI-Viewer utan att behöva ha kontakt 

med objektet igen. Med programmet kontrolleras ljusets infallsvinkel, vilket ger en liknande 

effekt som om man hade en 3D-modell av objektet.  

För att kunna skapa en RTI-fil måste en praktisk del genomföras, vilket börjar med 

fotografering av objektet och det behövs minst 20 bilder för att RTI-builder ska kunna skapa 

en RTI-fil. För att utföra den praktiska delen behövs ett antal olika redskap. I utförandet av 

undersökningen till denna uppsats användes följande utrustning: System-kamera Nikon 

D3100 med en Tamron Tele-Macro 70-300 mm lins låst på manuell fokus. För att försäkra 

kamerans stabilitet användes stativ. Som ljuskälla användes en fotografilampa monterad på ett 

stativ. En laptop var kopplad till kameran för fjärrstyrning. Därigenom överfördes bilderna till 

datorn direkt och försäkrade att kameran alltid stod stilla. Två sfärer fastskruvade på stativ 

placerades under objektet, men på så sätt att de kom med i bildernas utkant. Sfärerna var 

svarta och med en blank yta, vilket är viktigt eftersom sfären ska reflekterar ljuskällan. På 

varje foto hamnar ljuskällans reflektion på olika ställen i sfärens yta beroende på 

infallsvinkeln.  

 

Med datorprogrammet RTI-builder skapas en RTI-fil utifrån den uppsättning med foton som 

tagits. RTI-builder ger möjligheten att ta bort bilder som t.ex. är oskarpa. De två sfärerna 

identifieras manuellt på det första fotot. Därefter kan RTI-builder identifiera sfärerna på resten 
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av bilderna (Figur 11 visar ett exempel på hur de ser ut vid noggrann markering). Därefter får 

man en kompilering av reflektionerna från alla foton (Figur 12). RTI-builder ger också 

möjlighet att fokusera bilden på ett speciellt område som är viktigt och klippa bort resten. 

Sfären klipps också bort för att få en ostörd bild. Med ett antal steg tillverkas en färdig RTI-

fil. Filen öppnas sedan med RTI-Viewer för att studera resultatet av det avbildade objektet. 

Med RTI-Viewer kan man ta bort färgen på föremål och använda sig av Specular 

Enhancement för att manipulera styrkan som framhäver djupa skuggor och nyanser vilket kan 

ge en helt ny bild av ett objekt. Detta kan ge personen som studerat objektet utan RTI-Viewer 

en bättre bild av objektet.  

 

3.2 Tidigare forskning med RTI 
RTI har inte tidigare använts på Pireus-lejonet utan man har bara försökt tolka med blotta ögat 

vad som finns kvar på lejonet, men nedan följer ett par andra exempel på hur RTI har använts 

inom arkeologin.  

RTI har prövats inom numismatik av Tom Malzbender och Dan Gelb för att undersöka ifall 

det var en bra metod för att studera mynt. Flera metoder har testats för att kunna studera 

mynten utan fysisk kontakt. 3D-scanner har använts, men eftersom det har svårigheter med 

blanka ytor ger detta sämre resultat. RTI användes med gott resultat på mynt från ett härbärge 

i Grant S:t Bernard (Mudge, Voutaz, Schroer & Lum 2005:9).  

På Cypern ligger den bysantinska kyrkan Panagia Angeloktisi i staden Kiti. I kyrkan finns ett 

mosaikmotiv med jungfru Maria och Jesusbarnet. Mosaiken är väl bevarad och det finns få 

liknande exemplar kvar i världen. I detta fall utfördes RTI för undersökning, digital bevaring 

samt rekonstruktion av mosaiken (Mudge M et.al 2008:15f; Zányi, Schroer, Mudge, & 

Chalmers 2007:22.1ff).  

RTI utfördes även för att studera Antikytheramekanismen, vilket är ett arkeologiskt objekt 

som är världskänt och något unikt i forntiden. Antikytheramekanismen var en forntid dator för 

att beräkna och visa celestial information. Informationen som visas är t.ex. kretslopp av 

månens faser samt Luni-solkalendern (Freeth et.al 2006:587ff).  

Genom ett samarbete mellan Geologiska museet i Oslo, Institutionen för paleozoologi på 

Stockholms Universitet och tekniker från HP Lab, utfördes RTI på fossiler. För studien valdes 

fossiler ut från fler museum, bland andra Palaeontological museum, Oslo Universitet, 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm samt South Australia Museum, Adelaide. I denna 

undersökning erhöll de goda resultat och man kunde tydligt se skillnaderna på den vanliga 
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metoden för att studera en fossil och undersöka fossiler med RTI (Hammer, Bengtson, 

Malzbender, & Gelb 2002:1). 

Inom konstvetenskapen har RTI praktiserats för att kunna bevaka målningars och skulpturers 

skick, t.ex. uppkomsten av sprickor i materialet eller i färgen. RTI är en bra metod för att 

kunna upptäcka förändringar de blir synliga för blotta ögat (Mudge M et.al 2008:11).  

4. Analys  
 

4.1 Utförande av metod på Pireus-lejonet 
Ett första test utfördes på Wallenberglaboratoriet innan undersökningen av Pireus-lejonet på 

SHM. Första testobjektet var ett ben men sfärerna var för stora för det mindre testobjektet. En 

sten av större storlek valdes då ut för ett nytt test. Vi råkade ut för en del oförutsedda problem 

rörande ostadigt objekt, placering av objekt, placering av ljuskällan och stativet, problem med 

programvaran för kameran och dessa kunde korrigeras för innan det var dags för fältarbetet. 

Pireus-lejonet är ett stort objekt med flera runristningar och därför finns det anledning att 

välja ut delar på lejonet som undersökningen ska begränsas till. Eftersom den högra ytan på 

lejonet var ojämn valdes den vänstra sidan och framsidan för undersökningen. Vissa problem 

med avståndet mellan objekt och ljuskälla uppstod p.g.a. väggen bakom statyn. Det var också 

vissa problem med placeringen av sfärerna. Det var främst stativet som inte kunde ställas 

tillräckligt nära p.g.a. den utskjutande statysockeln. Då sfärerna därför hamnade längre ut från 

statyns yta blev det problem med att dem kastade skuggor över det område som skulle 

studeras. Med lite smidighet och tur undveks dock detta och resultatet blev relativt bra. Det 

togs 73 bilder av den vänstra sidan.  

Därefter vändes koncentrationen till framsidan. Den här gången fokuserades undersökningen 

precis under manen på lejonet. Här var det inga problem med avståndet mellan objekt och 

ljuskälla, dock förekom det problem med att placera sfärerna precis intill området som 

undersökningen skulle fokusera på. Därtill fick två bilder tas om. Anledningen var att stativet 

kom med i den ena bilden och författaren i den andra. Detta dokumenterades och det togs två 

nya bilder. Totalt 73 bilder togs av framsidan. 
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4.2 Databehandling i RTI-builder 
 

Nedan följer en genomgång över hur RTI-filen för framsidan skapades.  

Figur 15 visar ett urval av polynomiska strukturer som kan brukas för att utnyttja RTI, bland 

dessa finns HSH och PTM, men i detta fall användes HSH. Även olika tillägg av dessa 

polynomiska strukturer går att välja mellan och till detta projekt valdes den med nummer 1 

framför.  

I figur 16 visas projektets egenskaper och attribut, samt de bilder som ingår. Här kan man 

ändra attribut ifall det behövs och rensa bort misslyckade bilder. 

För att programmet ska kunna lokalisera sfärerna behöver användaren markera dem manuellt. 

Figur 17 och 18 visar denna process.  

  

Figur 13. Undersökning av Pireus-lejonet med metoden 

RTI i Historiska Museet. På bilden är det doktorand 

Joakim Schultzén till vänster och till höger Simon 

Nazerian. På denna bild undersöks framsidan av lejonet. 

Bild tagen av Charlotte Hedenstierna-Jonson 2012-11-05 

Figur 14. Undersökning av Pireus-lejonet med metoden 

RTI i Historiska Museet. På bilden är det doktorand 

Joakim Schultzén På denna bild undersöks vänstra 

slingan av lejonet. Bild tagen av Charlotte Hedenstierna-

Jonson 2012-11-05 
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I figur 19 har reflektionen från ljuskällan markerats ut på samtliga bilder med ett litet kryss. 

Genom detta har en sammansatt bild av alla reflektioner skapats (se figur 12).  

I sista fasen innan skapandet av en RTI-bild beskär man bilderna från sådant man inte vill ha 

med i slutresultatet, t.ex. sfärerna (se figur 20). 

Därefter skapar programmet en RTI-bild efter att man klickat på Execute och angett hur 

mycket processorkraft som skall dediceras till beräkningarna. 

 

 

Figur 15. Bilden visar start sidan för RTI-builder. På den här sidan startar man ett nytt projekt eller öppnar 

ett äldre. Snapshot tagen av Simon Nazerian. 2013-12-23 
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Figur 16. Bilden visar en överblick av mappen som används och egenskaperna till projektet. Snapshot tagen av 

Simon Nazerian. 2013-12-23 

 

Figur 17. Markering av sfären på stor bild. Snapshot tagen av Simon Nazerian 2013-12-23 
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Figur 18. Mera noggrann markering av sfärer. Snapshot tagen av Simon Nazerian. 2013-12-23 

 

Figur 19. Markering av reflekteringen av ljus på sfären markeras på alla bilder. Snapshot tagen av Simon Nazerian. 

2013-12-23 
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4.1 Resultat 

4.1.1 Runslingan  
Figur 21 är uppdelad i fyra bilder där varje bild har valts för att visa fyra infallsvinklar av 

ljuskällan över runslingan på lejonets vänstra sida. Infallsvinkeln i bild ett är från höger och 

på bild två infaller ljuset underifrån, i bild tre ovanifrån samt i fjärde bilden kommer ljuset 

från vänster. Detta ger en uppfattning om vilken effekt man kan få av att manipulera 

infallsvinkeln. Eftersom vi fokuserar på ett mindre område blir upplösningen högre och detta 

gör att det går att fokusera in på vissa delar av ytan. 

 

Figur 20. Avslutande på RTI-builder beskäring av bilderna. Snapshot tagen av Simon Nazerian. 2013-12-23 
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Figur 21. Bilder tagna av vänstra slingan av Pireus-lejonet med olika infallsvinklar av ljuset via RTI-Viewer. 

Snapshot av RTI. .rti filens namn är pireus1_cropped_3331.rti. Skapad av Joakim Schultzén .2013-12-16. Original 

storlek 3331 x 3072.  Format:URTI  HSH 
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Figur 21 visar också fyra bilder på samma område fast med filtret Specular Enhancement.  

Infallsvinkeln för bild ett är ovanifrån samt för bild två är från höger. Infallsvinkeln för bild 

tre är från vänster samt för bild fyra underifrån. 

Genom att jämföra figur 21 och figur 22 kan man se användbarheten av filter i RTI-Viewer.   

Vid närmare granskning av figur 21 går det att se tydliga mönster i linjen som följer slingan, 

samt ytterligare märken runt omkring slingan. 

Med Specular Enhancement (figur 22) ökar detaljnivån och mönstren blir tydligare.  Det går 

eventuellt få fram mera information av denna runslinga.  

Tre stycken gropar syns också tydligt, två av dem har utplånat delar av runinskrifter. 

 

 

Figur 22. Bilder tagna av vänstra slingan av Pireus-lejonet med olika infallsvinklar av ljus via RTI-Viewer och med 

filter Specular Enhancement. Snapshot av RTI. .rti filens namn är pireus1_cropped_3331.rti. Skapad av Joakim 

Schultzén. Snapshot tagna 2013-12-16. Original storlek 3331 x 3072.  Format:URTI  HSH 
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4.1.2 Framsidan  
 

Figur 23 och figur 24 visar tillsammans åtta bilder med olika infallsvinkel av ljuskällan på 

framsidan av lejonet. Kameran var inriktad precis mot bröstkorgen av lejonet. Den här RTI-

bilden täcker en lite större och slätare yta än den förra. Figur 23 visar fyra infallsvinklar av 

ljus enligt ovan utan filter och i figur 24 används filtret Specular Enhancement.  

På bilderna syns tydligt den högra runinristningen och vad som skulle kunna vara en 

runristning strax till vänster om den.  Där finns också spår av en ickeskandinavisk ristning 

strax under lejonets man. En närmare granskning av de eventuella runinskrifterna vänster om 

den tydliga runraden kommer att utföras nedan.  Även här finns ett antal gropar och en av 

dessa har utplånat delar av runinskrifterna. 

 

Figur 23. Bilderna tagna av framsidan av Pireus-lejonet med olika infallsvinklar av ljuset via RTI-Viewer. Snapshot 

av RTI. .rti filens namn är Pireus_cropped_4608.rti. Skapad av Simon Nazerian. Snapshot tagna 2013-12-16. Original 

storlek 4605 x 2205.  Format:URTI  HSH 
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Figur 24. Bilderna tagna av framsidan av Pireus-lejonet med olika infallsvinklar av ljuset via RTI-Viewer och med 

filter Specular Enhancement.  Snapshot av RTI. .rti filens namn är Pireus_cropped_4608.rti. Skapad av Simon 

Nazerian. Snapshot tagna 2013-12-16. Original storlek 4605 x 2205.  Format:URTI  HSH 

 

5. Diskussion 

5.1 Metod och Objekt 
Det centrala i den här uppsatsen är RTI och vilken information vi med hjälp av den metoden 

kan få fram av runinskrifterna. Kopian av lejonet har befunnit sig under goda 

bevarandeförhållanden de 

senaste hundra åren, till 

skillnad från originalet som 

skadats av framför allt 

luftföroreningar. Det är därför 

möjligt att kopian bevarat 

information som gått förlorad 

på originalet. Med den här 

studien kan vi eventuellt finna 

nya detaljer på de utvalda 

ytorna på Pireus-lejonet och ta 

reda på om RTI är en 

användbar metod för denna typ 

 

Figur 25. Området som fokuseras på runslingan. Prt Sc. RTI-Viewer. 

Tagen av Simon Nazerian. 2013-12-17. 
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av undersökning. Resultatet är en detaljrik RTI–bild som visar flera olika märken och 

mönster. På vilket sätt dessa märken kan uppkommit kan inte den här studien svara på. Då 

skulle bland annat krävas en jämförelse av originalet med kopian. Det är uppenbart att Pireus-

lejonet har utstått mycket under mer än 2000 år och märkena/skadorna kan ha orsakats på 

olika sätt. 

Det skulle exempelvis inte vara helt omöjligt att Pireus-lejonet någon gång utsatts för 

beskjutning. I sin publicering spekulerade Haakon Shetelig om ifall bucklorna orsakats av kulor 

genom försvar eller angrepp av Pireus-hamnen (Shetelig, 1923, s. 202). Det skulle kunna 

förklara groparna som syns tydligt även på originalet (figur 2). På samma slinga finns det 

andra delar som är skadade genom att de är mattare och mera otydliga. De kan t.ex. vara 

resultatet av erosion från vatten och vind. Om skadorna bara skulle visa sig finnas på kopian 

så skulle det tyda på att de uppstått i samband med gjutningen. 

 

Figur 26. Zoomade bilder på runslingan med Specular Enhancement. Med olika ljus riktningar. Bild skapad av Simon 

Nazerian. 2013-12-17. 
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Det är därför den här uppsatsen fokuserar på små delar av lejonet. Möjligheten att ändra 

ljusets infallsvinkel från 

valfritt håll gör det lättare att 

avgöra vad som är spår av 

runinskrifter. Eftersom 

undersökningen inte omfattar 

alla de runor som finns på 

kopian kan inte den här studien 

utesluta att det finns ytterligare 

oupptäckt information utanför 

de utvalda områdena. Figur 25 

visar området som fokuserades 

 

Figur 27. Området som fokuseras på runslingan. Prt Sc. RTI-Viewer. 

Tagen av Simon Nazerian. 2013-12-17. 

 

Figur 28. Zoomade bilder på runslingan med Specular Enhancement. Med olika ljus riktningar. Bild skapad av Simon 

Nazerian.  2013-12-17. 
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på runslingan och figur 26 består av fyra närbilder på slingan med olika ljusinfallsvinklar. Vid 

närmare granskning av figur 26 syns mönstret av runan för F tydligt (markerat med nummer 

1). 

Nummer 2 är placerat ovanför märken som har liknande runinskriftdetaljer. Detaljerna skiftar 

form när ljusets infallsvinkel ändras och det här hindrar än att tyda dem. Nummer 3 ser ut att 

vara rester av runinskrifter, delvis utplånade av gropar, som inte har målats in. Nummer 4 

samt 5 är längre streckliknande spår som går in i nummer två. Dessa streck gör det svårt att se 

runinskrifterna i slingan. Vad som kan orsakat spåren kan inte den här uppsatsen svara på, 

men de verkar inte en del av runinskrifterna.  

Figur 27 visar området som valts ut för närmare granskning av framsidan. Figur 28 visar 

bilder med olika ljusinfallsvinklar och filtret Specular Enhancement som påverkar ljus- och 

kontraststyrka samt tar bort färgen från bilden, vilket ger tydligare skuggor och konturer. Den 

här gången har Specular Enhancement grundinställningar ändrats lite genom att ljuset har 

minskats i styrka. I figur 28 har det markerats ut två områden med nummer 1 och 2. Nummer 

1 är en del av slingan från lejonets vänstra sida. Just den delen av ristningen är skadad och det 

är svårt att urskilja mönster som skulle kunna vara en runristning eller bara en skada. Nummer 

2 visar bucklor. Ny information av runinskrifter finns inte på framsidan. Runinskrifterna är för 

skadade för att få mera information om detaljer. 

5.2   Slutsatser 
Det finns en del fördelar med kopian av Pireus-lejonet som har beskrivits tidigare. Det finns 

också nackdelar med att kopian är gjuten. Det är oundvikligt att vissa förändringar sker i 

samband med en sådan process. Kopian har en hel del märken på ytan och detta leder till vissa 

problem med en metod som RTI. RTI är en metod som framhäver små detaljer och på ett 

objekt som Pireus-lejonet försvinner lätt de små detaljer som skulle kunna varit runristningar 

bland andra märken i ytan. Det kan finnas ett antal olika förklaringar till dessa märken men 

det öppnar upp inför diskussionen angående hur kopian är som studieobjekt och om den kan 

användas för att få fram mer information från runinristningarna än originalet. Märkena kan ha 

uppstått vid gjutningen och finns i sådant fall inte på originalet.  

Det var inte genomförbart att studera både framsidan och vänstra sidan på precis samma sätt 

eftersom vänstra sidan (se figur 26) är väldigt heterogen, vilket skapar problem med att se 

runinskrifternas detaljer. Framsidan (se figur 28) har en mer homogen yta. I granskningen av 

framsidan utfördes en undersökning av den delen av slingan som kommer in från vänstra 

sidan av lejonet. Problemet här var att det tydligt var förstört av grova skador på själva 
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runinskrifterna och det gick därför inte att få ut någon information från den här delen av 

runinskriften. Det är nästan omöjligt att med RTI få hela kontexten av runinskrifterna på 

Pireus-lejonet, men ifall det är möjligt att tyda enstaka ord eller bokstäver är det användbart 

för forskning om runinskrifter. Är detta inte möjligt med kopian så behövs frågan ställas ifall 

originalet kan vara ett bättre objekt? Dock bör inte hela kopian av statyn uteslutas eftersom 

det i den här studien endast fokuserats på mindre områden.  

Vid utförandet av RTI på vänstra sidan av lejonet kunde en runristning identifieras samt två 

små fragment. Den här runristningen har formen av runan för F (se figur 26, nummer 1). Det 

går också att identifiera två fragment av runinskrifter (se figur 26, nummer 2). Detta var det 

enda konkreta som gick att upptäcka med hjälp av RTI. Dessutom har detta redan identifierats 

i tidigare forskning med analoga metoder. I kapitel 2 presenterades tidigare tolkningar av 

runinskrifterna och bland dessa finns Rafns skiss av Pireus-lejonet. Rafn har skissat in just 

den här runristningen och även han har tolkat den som ett F. Det är ett exempel på att 

runinskrifter som F och de små detaljerna av inskrifter kan ses med hjälp av närmare 

granskning med klassisk släpljusmetod. SHM har inte markerat den här runinskriften. Men 

flera av dessa äldre forskare har ansetts fantasifulla då kan RTI ge en närmre granskning på 

vilka runinskrifter som går att tyda på Pireus-lejonet.  

RTI är relativt enkel och kostnadseffektiv att utföra och är utvecklad för att studera bl.a. 

runinskrifter. Metoden förstärker ytstrukturer tack vare de olika filtren som kan appliceras. 

Manipulering av ljusets infallsvinkel framhäver existerande inristningar. Metoden utfördes på 

kopian och en noggrann bild av runristningen skapades. Den här uppsatsen lägger fram flera 

detaljrik bild exempel på objektet. Frågan för uppsatsen är hur användbar är RTI som metod 

för att tyda de dåligt bevarade runinskrifterna på kopian av Pireus-lejonet. Med RTI fick vi 

inte någon ny information om runskrifterna men delvis beror det på att kopian av Pireus 

lejonet inte är ett enkelt objekt att studera då det har en mycket heterogen yta. Vidare 

granskningar bör utföras på andra delar av kopian och liknande objekt för att utvärdera 

potentialen med RTI för runforskning. 

6. Sammanfattning 
Med hjälp av metoden Reflectance Transformation Imaging (RTI) utfördes en studie av 

runinskrifterna på kopian av Pireus-lejonet på historiska museet i Stockholm. Syftet var att ta 

reda på om det är möjligt ut mer information från runinskrifterna. RTI är en metod som 

beräknar ytnormalen på enskilda pixlar i ett digitalt foto genom att analysera effekten av ljus 

med olika infallsvinklar. RTI ger något som kan liknas vid en 3D-bild av objektets yta. 
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Originalet av statyn finns i Venedig, men kommer ursprungligen från Grekland och stod i 

hamnen Pireus ”Porto de Leon” utanför Aten. I uppsatsen görs även en sammanställning av 

tidigare tolkningar på runinskrifterna och en översikt över skandinaver i österled under 

Vikingatid. På lejonet finns det två stora runslingor ena på den vänstra sidan andra på högra 

sidan. Vid utförandet valdes två ytor; på vänstra sidan respektive framsidan. Det som kunde 

tydas var en runinskrift av ett F. Den här runinskriften har redan markerats i äldre forskning. 

Efter granskning av lejonet med RTI är slutsatsen att metoden bör utföras igen på liknande 

objekt samt på kopian av Pireus-lejonet för att utvärdera dess fulla potential.   
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