
Er det blot efterligning 

     Da han fik løftet og vendt, opdagede 

han, at den rummede syv linier med 

runeskrift, og han tilkaldte straks de lokale 

museumsfolk. For dem dukker stenen op 

som en kærkommen gave - uanset om der 

er tale om et stykke arbejde udført for 1000 

år siden eller en 500 år gammel 

efterligning. 

 

Enestående runesten 

fundet i Kongeådalen 
 

ÅRHUS (RB) Eksperter fra Nationalmuseet 

studerede mandag et enestående fund af en tre 

tons tung, velbevaret runesten i Kongeå-dalen 

ved Vejen. enten er der tale om et sensationelt 

fund af en over 1000 år gammel runesten, eller 

også har en lurendrejer i middelalderen præste- 

ret et falsum i form af en falmet efterligning af 

vikingernes prægtige arbejde. 

     Denne konklusion blev draget, da 

arkæologer sluttede førstedagens udgravning 

og tolkning af det spændende fund, skriver 

Jyllands Posten tirsdag. 

     Under alle omstændigheder er museums-

eksperterne enige om, at der er tale om et fund 

af betydelig historisk interesse. De har 

imidlertid i øjeblikket svært ved at tyde den 

meget komplicerede og omfattende runeskrift 

på den 2,30 meter høje sten. 

 

 

 

Der er over 150 bogstaver 

      Der er over 150 bogstaver, og foreløbig 

kan jeg ikke finde nogen mening i teksten. 

Skriften lader sig ikke umiddelbart 

oversætte, siger Nationalmuseets runolog 

Marie Stoklund til bladet. 

     De kommende dage vil hun sammen med 

andre sagkyndige analysere fundet og 

sammenligne skriften med runerne på 

andre skandinaviske fund, inden hun fælder 

dommen. 

     Det var landbrugsmedhjælper Jens Chr. 

Jensen, Vindinggård, syd for Vejen, som fik 

Nationalmuseets eksperter til mandag at 

tage morgenflyet til Jylland for at kigge på 

det sjette fund af en dansk runesten i dette 

århundrede. 

     Fem år i træk er Jens Chr. Jensen med 

ploven under forårsarbejdet i marken stødt 

på den samme kæmpesten nær Kongeå-

dalen. Fredag besluttede han, at 

irritationerne over stenen en gang for alle 

skulle bringes til ophør. Ved hjælp af en 

gummiged ville han trille stenen ned i å-

dalen. 
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