
Runesten og gravhøj ved Rimsø Kirke
Mellem hedensk og kristen tid

“Tore, Enråde’s brother, erected this stone 
after his mother and... (his mother’s death) 
was the worst for her son.” This is the 
translated runic text on the runestone, 
which been standing on the 24m x 1.5m 
high burial  mound since 1889. Until 1875, 
the stone was built into the church, but it 
is not known where it originated.

The runestone has been dated to around 
900 AD and together with the unexcavat-
ed mound shows an obvious connection to 
the location in the transition between pa-
gan and Christian beliefs in Viking times. 
There are around 100 burial mounds and 
200 runestones found by Danish churches. 
Runestones on pagan burial mounds were 
perhaps moved to the churches in order to 
christen the old graves.

Rimsø church was built around 1150 and is 
one of Denmark’s finest rough-hewn stone 
churches. See also the fine enclosed entrance 
portal from the 1500s on the south side.

”Tore, Enrådes Bruder, lieβ diesen Stein in 
Gedenken an seine Mutter und ….(Tod der 
Mutter) - für den Sohn am schlimmsten, er-
richten”. So lautet der übersetzte Runen-
text auf dem Runenstein, der seit 1889 auf 
dem 24 x 1,5 m groβen Hügelgrab steht. 
Bis 1875 war der Stein in der Kirche einge-
mauert. Woher er ursprünglich stammt, ist 
nicht bekannt. 

Die Datierung des Runensteines liegt bei 
ca. 900 und belegt zusammen mit dem 
nicht untersuchten Hügelgrab deutlich 
die Verbundenheit mit dem Ort beim 
Übergang zwischen dem heidnischen und 
christlichen Glauben in der Wikingerzeit.  
In der Nähe von dänischen Kirchen gibt es 
um die 100 Hügelgräber und 200 Runen-
steine. Vielleicht wurden die Runensteine, 
die zu den heidnischen Gräbern gehörten, 
zu den Kirchen verlegt, um die alten Grä-
ber dem Christentum zuzuführen.  

Die Rimsø Kirche wurde um 1150 herum 
errichtet und ist eine der vornehmsten 
Kirchen Dänemarks, die aus Naturwerk-
stein errichtet wurde. Sehen Sie auch das 
schöne geschlossene Eingangstor an der 
Südseite aus dem 16. Jahrhundert.  

Se mere om Rimsø Kirke på www.fortidsmindeguide.dk
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Gravhøje kendes ved omkring 
100 danske kirker. Den 24 x 
1,5 meter store gravhøj her 
ved Rimsø Kirke og runeste-
nen på højtoppen viser tyde-
ligt tilknytningen til stedet på 
overgangen mellem hedensk 
og kristen tro i vikingetiden.

Den store høj er ikke undersøgt. 
Opførelsestidspunktet er der-
for ukendt, men måske marke-
rer runestenen graven for mo-
deren til Tore - Enrådes bror.

Runestenen dateres til ca. år 
900 og omtales første gang i 
1832. Frem til 1875 var stenen 
indmuret i kirkens sydside, 
men flyttedes til højen i 1889. 
En anden, nu forsvunden ru-
nesten fandtes i 1814.

Runeteksten er vikingetidens så-
kaldte yngre ”futhark”-alfabet, 
navngivet efter alfabetets 6 
første tegn. Det 16 tegn lange 
Futhark-alfabet er runeskrif-
tens 2. fase., som  i jernalde-

rens omkring år 650 afløste 
det tidlige 24-tegns runeal-
fabet. Runeskriften kan op-
fattes, som et selvstændigt 
skandinavisk modstykke til 
det latinske alfabet som op-
stod omkring 200 e. Kr., men 
som først vandt indpas i Nor-
den i løbet af middelalderen 
i 1400-tallet.

De fleste af de omkring 200 
danske runesten findes i dag 
ved eller i kirker, men flertal-
let stod oprindeligt andre ste-
der. Flytningen kan ses som et 
ønske om at kristne de heden-
ske grave, som runestenene 
ofte markerede tidligere.

Rimsø Kirke blev opført om-
kring 1150 og er en af Dan-
mark smukkeste kvaderstens-
kirker med landets ældste 
landsbypræstegård fra 1593. 
Besøg også kirkens sydside, 
hvor du ser en smuk tilmuret 
indgangsportal fra 1500-tallet.

”Tore, Enrådes broder, rejste denne 
sten efter sin moder og ...(moderens 
død) som værst for sønnen”

Teksten på Rimsø-stenen
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Runealfabetet gennem tiden opsat efter nutidens latinske alfabet (Tegning ud fra oplæg fra Moesgård Museum ©)

Runestone and 
burial mound by 
Rimsø Church

Runenstein und 
Hügelgrab bei der 
Rimsø Kirche
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