


En ny runsten 

i Husaby. 

Återutgivning av text från 1901

av G. A. Bohlin 

Redaktör Mikael Jägerbrand



ISBN 978-91-7757-606-8

Copyright © 2020 Mikael Jägerbrand / Virvelvind Förlag, Lysekil. 

Den här e-boken ges ut av E-boksbiblioteket Förlag (imprint)

Mer info: www.e-boksbiblioteket.se



4

Förord

I den här e-boken får du en beskrivning av en runsten som upp-
täcktes år 1901 vid reparationer av Husaby kyrka. Du får fakta om 
stenen samt en tolkning av de mycket svårlästa runtecknen.

Runstenen har i dag fått nummer Vg50 och står uppställd utanför 
kyrkan. 

Den här texten publicerades ursprungligen år 1901 i tidskriften 
”Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift” med rubriken ”Ny-
upptäckt runsten vid Husaby”.  

Författare till texten är G. A. Bohlin (1858–1922).

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den 
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi 
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Förord
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Kapitel 1 – Nyupptäckt runsten vid Husaby

En nyupptäckt 
runsten vid Husaby 
år 1901

Den här texten publicerades ursprungligen år 1901 i tid-
skriften ”Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift” med 
rubriken ”Nyupptäckt runsten vid Husaby”.  Författare till 
texten är G. A. Bohlin (1858–1922).

Under arbetet med Husaby kyrkas restaurering anträffa-
des omkring midten af september månad detta år en förut 
okänd, mycket väl bibehållen runsten. Den låg i vinkeln mel-

lan det s. k. kyrkhärberget och skeppet åt tornet till under en numera 
igenmurad dörr. Stenen, som är betydligt längre än dörrens bredd, 
sträckte sig å båda sidor om dörren långt in under muren. Med sin utåt 
vända kant sköt den så långt fram under dörrtröskeln och sockeln, att 
slingan med runorna efter jordens bortgräfning låg blottad. Då det 
vid första ögonkastet varsnades, att stenen förskref sig från kristen 
tid, uppstod den förmodan, att man af dess läge skulle få någon led-
ning vid bedömande af kyrkans ålder, hvarför vid framtagandet nödig 
uppmärksamhet ägnades åt alla omständigheter, som ansågos kunna 
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gifva ledning i berörda hänseende. Sakkunnige hafva emellertid an-
sett, att inga säkra slutsatser kunna dragas på grund af stenens läge.

Den nya runstenen är en tämligen tunn kalkstenshäll af 2,80 m. 
längd, 1,60 m. bredd i nedre änden och 90 cm. bredd i öfre änden. 
Hörn och kanter äro afrundade. Omkring 84 cm. från nedre änden 
har stenen spruckit midt af, så att den nu bildar två stycken. En enkel 
ormslinga af något växlande bredd sträcker sig långs stenens kanter 
rundt omkring densamma. Å slingan läsas 96 runor, de allra flesta 
fullt klara och tydliga. Bäst bevarade äro de runor, som varit dolda 
under muren. Huruvida s. k. stungna runor förekomma, är ej alldeles 
klart, enär små märken här och där, som möjligen kunde uppfattas 
som punkter, lika väl synas kunna vara flag i stenen. 

Inskriften lyder:

De med prickar utmärkta runorna äro något otydliga, hvilket 
vållas däraf, att en rätt starkt vittrad orthoceratit här går snedt öfver 
slingan.

Inskriften betyder:
Asur, Ave, Sven och Tore, de lade sten denna öfver moder sin Oluf. Gud 

hjälpe själ hennes och Guds moder och alla Guds änglar.
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Kapitel 2 – Bild. Runsten Husaby kyrka.

Kinnefjerdings härad. Husaby kyrka.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Bohlin, Gustaf Adolf.
[1858–1922] Svensk lärare och författare. Skrev flera böcker om 
undervisning och lokal historia i Alingsås.  

Husaby.
En liten kyrkby i Västergötland, ungefär 5 km väster om Götene. 
Vid en vattenkälla här skedde det första dopet av en svensk kung, 
Olof Skötkonung. Här finns också ruinerna av en biskopsborg 
samt flera mycket gamla gravstenar som enligt folktraditionen 
ska innehålla biskop Unni och Olof Skötkonung. Några kilome-
ter från kyrkan ligger också en av Västergötlands mest kända 
hällristningar, Flyhovs hällristningar.

Ortoceratit.
En typ av bläckfiskar som levde under den geologiska tidsperio-
den paleozoikum, ungefär 400 miljoner år sedan. Bläckfiskarna 
hade ett avlångt skal som var 1-10 cm i diameter och kunde vara 
10 meter långt. De här djuren hittas ofta som fossil i svensk kalk-
sten, varför de här stenblocken fått smeknamnet ortoceratit.  
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