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Runesten på Langå kirkegård, Langåstenen III, fredningsnummer 2112:33. 
Rapport vedrørende restaurering og genrejsning 
 
 

 
Langåstenen III, april 2015 

 
Indledning 

Restaurering og genrejsning af Langåstenen III blev udført i april 2015 af stenkonservator Mette 
Westergaard Nielsen og stenhugger Thomas Neumeyer. Benita Clemmensen fra Museum 
Østjylland, kirkegårdens personale og Niels Drescher Pedersen var involveret i udgravning af 
monteringshul og genrejsning af stenen. Arbejdet blev finansieret med lokale midler fra private 
folk, virksomheder, en forening, Randers Søndre Provsti og ELRO-fonden. Pengene blev indsamlet 
af en lokal støttegruppe, oprettet af Niels Drescher Pedersen i foråret 2014. Forud for genrejsningen 
ligger mange års arbejde med indhentning af tilladelser og dispensationer og forgæves forsøg på at 
få finansieret projektet. Benita Clemmensen fra Museum Østjylland og Langå Kirke, som ejer 
stenen, har i den forbindelse ydet et stort arbejde. 
 
Allerede i 1999 da Skov- og Naturstyrelsen havde ansvaret for runestenene, blev det i forbindelse 
med en runestensberejsning anbefalet, at Langåstenen III skulle samles forsvarligt i 
kløvningsrevnen og genrejses således, at et delvist begravet runebånd kunne komme fri af jorden. 
Anbefalingen blev dog ikke fulgt. Senere, i 2006, blev der rettet henvendelse til Nationalmuseet, 
som havde overtaget ansvaret for runestenene. Der blev på ny anbefalet en genrejsning, men 
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Nationalmuseet mente ikke, at runestenens bevaringstilstand var truet. I 2009 blev der indledt et 
samarbejde mellem Langå Kirke, Museum Østjylland (daværende Kulturhistorisk Museum, 
Randers) og stenkonservator Mette Westergaard Nielsen med det formål at få tilladelse til og skaffe 
midler til restaurering og genrejsning af Langåstenen III. Vi begyndte med at skaffe tilladelse fra 
Kulturarvsstyrelsen, som nu havde ansvaret for runestenene og Randers Kommune til en 
udgravning foran stenens forside for at kunne undersøge stenens bevaringstilstand under 
jordoverfladen. Det viste sig, at der foregik en aktiv nedbrydning af stenens overflade. Jordens 
humussyre havde opløst en del af stenens mørke mineraler, og overfladen fremstod derfor mere ru 
under jorden end over jorden. Runerne var dog heldigvis stadig fuldt læselige. På baggrund af 
undersøgelsen søgte vi derefter om tilladelse til at restaurere og genrejse runestenen. I foråret 2010 
havde vi fået de nødvendige tilladelser fra Kulturarvsstyrelsen, Randers Kommune, Nationalmuseet 
og Århus Stift. I årene derefter søgte vi private fonde, Kirkeministeriet og en pulje under 
Kulturministeriet om penge til projektet, men uden held. Først efter henvendelse til Randers 
Amtsavis i 2014 med en appel om hjælp, og med Niels Drescher Pedersens initiativ til oprettelse af 
en lokal støttegruppe opstod der en ny mulighed for finansiering af projektet. Flere af tilladelserne 
var udløbet i 2013, og der blev derfor indhentet fornyede tilladelser til restaurering og genrejsning 
af Langåstenen III fra Kulturstyrelsen, som nu havde overtaget ansvaret for runestenene og fra 
Randers Kommune. Tilladelserne fra Århus Stift og Nationalmuseet var uden tidsbegrænsning. Den 
genrejste Langåsten blev afsløret af kultur- og kirkeminister Marianne Jelved d. 28. maj 2015. 
 
 

Beskrivelse 

Langåstenen III er en istransporteret blok med runer hugget i den forholdsvis plane forside. 
Bjergarten er en migmatit, en metamorf bjergart med lyse og mørke mineraler koncentrerede i lag. 
De lyse mineraler er kvarts og feldspat (plagioklas), de mørke mineraler fortrinsvis amfiboler. 
Lagdelingsstrukturen står skråt på stenens forside. På stenes højre side ses et ”lag” af veludviklede 
kvarts og feldspatkrystaller. ”Laget” er rester af en revneudfyldning, fra dengang stenen var en del 
af det faste fjeld, og stenen er senere, eventuelt under istransporten, brudt op langs denne 
svaghedszone. Stenen er omkring 158 cm høj, 112 cm bred og 40 cm tyk.  
 
Langåstenen III er fra vikingetiden (970 – 1020). Stenen har 5 runebånd, som læses fra højre mod 
venstre i bustrofedon. Indskriften er følgende: ”X (rejste denne) sten (efter Y) sin broder, en meget 
god thegn”.  
Runestenen blev fundet i 1861 i kæret syd for Langå. Umiddelbart før opdagelsen havde en 
stenhugger kløvet stenen på langs, og det var planen, at stenen skulle bruges til brobyggeri i Langå. 
Stenen blev taget fra ham, og den blev fragtet til Langå kirkegård, hvor den blev lagt ved kirkens 
våbenhus. I 1869 har Magnus Petersen tegnet runestenen med tydelige kløvningshuller, og der kan 
altså endnu ikke være fyldt mørtel i kløvningsrevnen. I 1877/78 tegnede Magnus Petersen stenen 
igen, og denne gang med en mørteludfyldning af revne og kløvningshuller (se figur 1). Stenen kan 
altså have ligget op til 16 år, før kløvningsrevnen blev repareret, hvilket svarer til, at der er et vist 
slid af brudkanterne.  
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Figur 1. Magnus Petersens tegninger af Langåstenen III fra henholdsvis 1869 (P. G. Thorsen  
1879: De danske runemindesmærker, anden afd. 1) og 1877/78 (Ludvig F. A. Wimmer 1899- 
1901: De danske runemindesmærker, andet bind). 

 
Det er uvist, hvornår stenen er flyttet til sin nuværende placering på et sløjfet gravsted mellem tårn 
og våbenhus. Ifølge Inga Holting fra Langå er den sidste begravelse på gravstedet sket i 1905, så 
flytningen kan først være sket efter en vis fredningstid af graven. I 1930 har Moltke fotograferet 
stenen på gravstedet (se figur 2), og på fotoet ses to generationer af mørteludfyldninger. Enten er 
stenen allerede blevet efterrepareret inden flytningen, eller det er sket i forbindelse med flytningen. 
I hvert fald er efterreparationen sket inden 1930. Runestenen var på gravstedet understøttet af en 
gravsten i hver ende, en mindre marksten midt under bagsiden, samt en marksten og et fragment af 
den ene gravsten under forsiden. Gravstenene stammer ifølge Inga Holting fra det sløjfede gravsted, 
og de er af typen ”uægte grottesten”, en gravstenstype benyttet fra midten af 1800-tallet og ind i 
1900-tallet. Mellem gravsten og stenens bagside var tilmuret med cement og stykker af teglsten. 
Senere end 1930 er runestenen repareret på ny, nu med en sort cementmørtel, der er smurt ud over 
de to ældre mørtler, henholdvis en lys gullig cementmørtel med tilslag af tegl (den ældste) og en lys 
grålig mørtel (se figur 4). Et mindre fragment ved kløvningsrevnen på stenens forside er monteret 
med flintehård, grå cement uden tilslag. Denne montering kan muligvis stamme fra den første 
oplægning af stenen i 1861. 
Runestenen har aldrig været forsøgt samlet med cement eller jernankre; stenens to halvdele er blot 
lagt løst ovenpå hinanden. Af naturlige og sikkerhedsmæssige årsager har man lagt den tungeste 
halvdel nederst, hvilket desværre har indebåret, at de bedst bevarede runebånd har været delvist 
dækket af jord og beplantninger i mange år.  
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Figur 2. Langåstenen III udgravet i forbindelse med fotografering i 1930.  
Foto, Erik Moltke. http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Lang%C3%A5-sten_3. 

 
Under det aktuelle restaureringsarbejde blev de ældre cementreparationer udhugget, og stenen skilt 
ad. Kløvningshullerne fra 1861 var omhyggeligt huggede og omtrent lige dybe, og ikke af en form 
beregnet til kløvning med kiler. Kløvningen er sket ved, at stenhuggeren har hugget hårdere og 
hårdere i hullerne, hvorved stenen til sidst er flækket. Kløvningen er sket på tværs af stenens 
lagdelingsstruktur, og dette har medført at stenen ikke er flækket lige igennem (se figur 3). 
 

 
Figur 3. Langåstenen efter adskillelse, 14. april 2015. Bemærk kløvningshullerne. 
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Tilstandsbeskrivelse 

Stenens overflade er lettere forvitret, men dog stabil ved berøring. Runerne fremstår noget 
udviskede, men er stadig let læselige i sidelys. På stenens venstre side, som tidligere har ligget i 
jorden, er overfladeforvitringen noget mere udtalt. Stenen fremstår mere ru ved berøring, og der kan 
ses en ”rusten” misfarvning omkring den tidligere overgang mellem begravet sten og ikke-begravet 
sten. Den ”rustne” farve kan stamme fra omdannelse af jern- eller magnesiumholdige mineraler i 
stenen, eller alternativt være afsat af jorden. I sidste tilfælde, vil den rustne misfarvning muligvis 
forsvinde med tiden. Tilstandsbeskrivelse vedrørende den tidligere begravede del af runestenens 
overflade kan læses i rapport fra 2009: 
http://www.ltpastorat.dk/fileadmin/group/368/Billeder/Runesten/Rapport_om_Langaastenen_III.pdf 
 
Der ses flere afskalninger på stenens for- og bagside. Afskalningerne er parallelle med stenens 
overflade, og de udviser samme karakteristiske exfoliationsmønster, som for eksempel kan ses på 
marksten. Afskalningerne tolkes som termiske exfoliationer, altså afskalninger forårsaget af 
temperatursvingninger. Man har ment, at stenhuggeren, der kløvede stenen i 1861, tillige huggede 
runerne af store dele af stenens forside, for at ingen skulle opdage, at stenen var en runesten. Det 
kan dog også tænkes, at forsiden, som har været lige så udsat for vejr og vind som bagsiden, 
allerede havde termiske exfoliationer, da stenhuggeren kløvede den. Det vil sige, at de manglende 
runer allerede kan være gået tabt før kløvningen, eller at kløvningen forårsagede, at allerede løse 
eller skrøbelige flager skallede af. 
Efter genrejsning af Langåstenen vil regnvand, der tidligere har kunnet ophobe sig langs 
afskalningernes grænser, kunne løbe af stenen. Man bør dog holde overfladen under observation, og 
udfylde eventuelle begyndende revner ind under de bevarede runeområder. 
 
Efter udhugning af cementreparationerne mellem stenens to halvdele kunne det observeres, at 
stenens kanter mod brudfladerne var afrundede og slidte. Dette tyder på, at stenen kan have ligget 
længe med kløvningsrevnen eksponeret for vejr og vind, før den første cement blev fyldt i revnen. 
Brudfladerne var forholdsvis velbevarede, og fremstod betydeligt mørkere og mindre forvitrede end 
stenens overflade generelt. 
Der var ingen overfladeforvitring i forbindelse med cementreparationer og tilmuring. Cementen 
mellem stenens to halvdele var på lange stræk gået fra stenen, og der sås desuden en delvis 
opløsning af cementen i overgangen mellem sten og cement. Opløsningszonen var ca. en millimeter 
tyk. En del af den opløste cement var aflejret som kalcitudfældninger under revnen på stenens 
forside.Tilmuringen på stenes bagside havde overalt løsnet sig fra stenen.  
 
Stenen har spredte begroninger af skorpelaver. Laverne synes ikke at skade stenens overflade. 
 
 

Konservering 

Cementmørtlen mellem stenens to halvdele blev udhugget med hammer og mejsel. Heldigvis var 
kløvningsrevnen kun fuget, og der var altså ingen cement indover stenens brudflader. Den delvise 
opløsning af cementen betød, at denne nemt kunne skilles fra stenen de fleste steder. Hvor mørtlen 



6 

 

var smurt ud over stenens overflade, blev denne forsigtigt hugget bort, hvor det var muligt uden at 
skade stenen. Hvor stenens overflade var for ujævn, og mørtlen ikke opløst, blev cementen hugget 
tilbage og senere farveretoucheret. Det lille fragment på stenens højre del blev ikke forsøgt løsnet. 
Cementen der holder fragmentet på plads er velbevaret og flintehård. Kalcitudfældningerne blev 
kun delvist borthugget. Udfældningerne sad helt nede i stenens ujævne overfladestruktur, og det var 
ikke muligt at borthugge eller bortskrabe kalcitten uden at skade stenen. Kalcitten blev senere 
farveretoucheret. 
 

 
Figur 4. Efter borthugning af den senest påførte cementmørtel, april 2015. Nederst i kløv- 
ningsrevnen ses den ældste cementmørtel med tilslag af tegl, øverst ses den yngre grålige  
cementmørtel. 
 

Det viste sig under udhugning af cementen, at stenens to halvdele lå med op til 1½ centimeters rum 
imellem. Der blev derfor, efterhånden som udhugningen skred frem, indsat kiler for at forhindre at 
stenens øverste halvdel kunne skride ned. Den noget skrå kløvning går fra stenens forside og skråt 
op mod stenens bagside, og en nedskridning ville kunne have skadet runerne. 
 
Stenen blev udgravet således, at det var muligt at få løftestropper ind under stenen. Tilmuringen på 
stenens bagside viste sig at være begrænset til et område i hver af stenens ender, og strakte sig fra 
de to underliggende gravsten og op til runestenens bagside (se figur 5). Cementen havde overalt 
sluppet runestenen, og det blev besluttet at løfte stenen op fra cementen, i stedet for at borthugge 
denne. 
Adskillelse og løft af stenen indledtes med, at stenens øverste halvdel blev løftet til side. Løftet 
skete fra bom med taljeblok og ved hjælp af løftestropper. Derefter blev stenens nederste halvdel 
løftet op af jorden og cementtilmuringen. De to halvdele blev lagt på paller. Brudfladerne blev 
vasket, og mindre løse flager blev borthugget. De delvist løse flager stammer fra kløvningen i 1861, 
og den manglende borthugning af disse før oplægningen af runestenen har betydet, at stenens to 
halvdele aldrig har været tæt samlede.  
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Figur 5. Langåstenen udgravet april 2015. Bemærk gravstenene under runestenens ender. 

 

 
Figur 6. Nederste halvdel af Langåstenen løftes fri af jorden, april 2015. 

 
Stenen blev derefter sammentappet med to syrefaste, rustfrie ståltappe ilimet i udborede huller med 
tokomponent epoxylim. Ståltappene var 1 cm i diameter, svarende til en trækstyrke på mindst 2 
tons. Ståltappene skal alene sørge for, at stenen ikke kan splitte op, når den står med 
kløvningsrevnen på højkant. Revnen mellem stenens to halvdele blev udfyldt med hydraulisk 
kalkmørtel. Udfyldningen blev lagt lidt tilbage fra stenens overflade således, at kløvningshullernes 
afgrænsning kan ses. Der blev lagt et lag mørtel udover monteringsmørtlen ved det lille fragment 
for at forhindre, at regnvand vil kunne stå i revnen. Endelig blev der pakket til med mørtel omkring 
to af afskalningerne på stenens bagside, så der ikke kan løbe vand ind under disse. Det blev 
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besluttet at undlade at indfarve mørtlen, da stenens grundfarve er meget lys med mørke nister. I 
stedet blev mørtlen efterfølgende prikretoucheret.  
 

 
Figur 7. Langåstenen efter sammentapning. Tappene er indsat i hver ende mellem de to  
kridtstreger og halvvejs inde på brudfladen 
 
 

 
Figur 8. Langåstenen efter mørteludfyldning af kløvningsrevnen, april 2015 

 
Der blev udgravet et nyt monteringshul på det sløjfede gravsted. Hullet blev gravet til en dybde af 
90 centimeter, og det målte 90 centimeter i nord-sydgående retning og 150 centimeter i øst-
vestgående retning. Hullet blev fyldt med stabilgrus, som blev tilstampet efterhånden. Kirkegården 
ligger på lerjord, og hullets sider var meget stabile. Runestenen blev genrejst med forsiden mod syd 
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og der blev tilstampet omkring den. Efter genudlægning af stabilgrus omkring stenen er der en 
afstand fra stabilgrus til runestenens nederste ramme på omkring 8 centimeter. 
 
Efter genrejsning blev stenens venstre side, som indtil da havde været utilgængelig, afvasket for 
jord og rester af cement fra tilmuringen. Større områder med cementslam, altså et helt tyndt lag af 
cement, var umulige at afrense helt. Disse områder er senere farveretoucheret. Stenens øvrige 
overflade blev ligeledes afvasket for jord og alger. De spredte lavbegroninger, der ikke synes at 
skade stenen, blev kun lettere afskrubbet. 
 

 
Figur 9. Langåstenens bagside efter udfyldning af kløvningsrevnen og mørtelreparation 
af afskalninger, april 2015. Bemærk cementresterne fra tilmuringen til højre på stenen. 
 

 
Figur 10. Langåstenen efter farveretouchering, april 2015. 
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Mørtelreparationer samt cement- og kalcitrester blev farveretoucheret med akrylfarve. 
Retoucheringen blev udført som prikretouch for at immitere stenens udtryk (se figur 11). 
Retoucheringen er holdt i en lidt lysere tone end stenens således, at reparationerne kan ses, men 
ikke springer i øjnene. 
 

 
Figur 11. Eksempel på prikretouchering. 
 

Se flere fotos fra restaurering og genrejsning af Langåstenen III på Langå Kirkes hjemmeside.  
http://www.ltpastorat.dk/runestenen-ved-vaabenhus/ 
 
Øster Alling, d. 25. maj 2015  
 
Stenkonservator  
Mette Westergaard Nielsen 
Skovsmindevej 12, Øster Alling 
8963 Auning 
Tlf. 20 65 94 38 
Mail: mettewn@gmail.com 


