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T0RKEÅ8TENEN 

AV 

HENRIK SCHVCK 

E
n rudbeckiaiisk fantasi, som ej synes ha tilldragit sig våra 
runforskares uppmärksamhet — och knappt förtjänar en 
dylik — är den om en högst märklig runsten tjugu mil norr 
mn Torneå. Den, som tog upp frågan om denna, var Rud

beck. sinn den 10 juni 1687 skrev till Bengt Oxenstierna (Anner-
stedts uppl. sid. 319): "Om möjligit wore att M. Joan Pering kunde i 
hastighet resa up til Torne att aftaga den Runstenen med 3 Cronor, 
som ligger på den orten, där wåra älsta fäder först observerat Solens 
ok Månens lop, emedan nu Solstitium är, ok han kunde hinna dijt, 
medan än Solen wore hela natten uppe, så kundo han i baakresan 
aftaga alla andra Helsingestenar, som där finnas." Resan blev verk
ligen av. och i andra bandet av Atlantican, som kom ut 1689 (sid. 
158), gör Rudbeck några meddelanden om dess resultat: "Och alt 
således är dher uppe, ofwan Torne, först Solens och Månans gångh 
achtandes. hwilken otroligen bekräfftar alla Grekers bewitnande om 
K. Atle och Mundilfare, som hafwa först uthmärkt Solenes och 
Stiernornas gångh och at wåre Fäder först sått sigh der uppe aff 
den orsaak, som sagdt är, att dhe woro rädde för någon flodh skulle 
åter komma." Därför kunde jag — fortsätter Rudbeck — "intet gifwa 
migh til fredz, för än iag underdånigst hoos min Allernådigaste 
Konung, K. Carl dhen Elloftte. som mycket wärderar dhe gambles 
handlingar, så och wår Acad. Cancell. Gr. Bengt Oxenstierna, som 
mycken försorg drager om de gamblas handlingars i Huset framkom
mande, at Möns. Pering, som är en lem uti Collegio antiquitatis, 
måtte få resa dijt up, emedan ännu Solen wore stadigt uppe, och så 
wäl det i acht taga som effterfråga .ille dhe dher nampnkunnige Ber
gens nampn och mera sådant. Hwilket och så skedde, tagandes med 
sig Assessorens och Secrelerarens i Coll. Antiquitatis Hadorphii Son 
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och förrättade så lyckeligen resan. Hwilken mig berättade, at den '! 
Julii kommo de til Kengis Bruk." 

Antikvitetskollegiet var naturligtvis mindre intresserat av del astro
nomiska problemet än av uppgiften om de tre kronorna, ty denna 
fråga var en bland dem, som länge sysselsatt kollegiet, och 1678 
hade en av dess ledamöter. Johannes Schefferus, härom utgivit ett 
särskilt arbete, De autiquis verisque Regni Sveciae insignibus, vartill 
Peringer graverat kopparsticken. Tre kronor på en runsten var 
således ett ovärderligt argument i striden om riksvapnets uråldrighcl 
och rena svenskhet. Redan i början av juni 1687 skrev Hadot|ili 
därför till Kungl. Maj:t (Hadorphs koncept i V. H. A. A.): "Allden
stund nylig försport är, att en stor sten skall finnas 20 mijl ofwan 
Torneå medh 3 chronor uppå och Runeskrifl omkring, som wore ell 
uråldrigt och märkoligit Monument om 3 chro[no]r, ty begäres un
derdånigt af H. K. M :t 100 dr. smt. till resepgr. för 3 personer till 
den orten och H. K. M:tz Resepass för dem, att Landshöfdingarne 
ähra dem beforderlige uthi samma up- och baakresa, lå be:te 3 per
soner kunna och resa till Frösö stenen och underåker, dher och [en | 
nndorligh ut huggen sten finnes. Om detta ärendet berättar prof. 
lindbeck att hafwa tält med H. K. M:tt sielf, som den resan behagat 
att företagas skola". Saken var således redan på förhand ordnad, 
och redan den 11 juni kom det Kungl. bifallet: "Carl etc. Som wij 
Kufwe godt funnit at låta afsända trenne Persohner up til Frösön 
och 20 mijhl på andra sijdan om torneå al göra sig underrättade 
om några där befindtlige gambla Runestenar och dem där wijd 
beståå Etthundrade dal. smt. till resepenningar; altså är härmed till 
Eder Wår nådiga willja och befallning, att I görc den anstalt, ull 
samma Etthundrade dal. smt. till bem:te behoof må nu straxt blifwn 
betalt och lefwererat, på det l>em:te Persohner kunna reesan ju förr 
ju heller anträda" (Registraturet). Nästan samma dag måtte Peringer 
och hans båda kamrater hava givit sig iväg, och likväl har man 
svårt att förstå, huru de med den tidens kommunikationsförhållanden 
kunnat resa så fort, att de redan den 3 juli hunnit tjugo mil norr om 
Torneå. De tyckas också hava rest såsom kurirer och med sig hade 
de eu skrivelse från Hadorph till landshövdingen i Gävle: "Såsom 
H. K. M:tt hafwer aldranådigist affärdat trenne af Collegio Antiqui-
tnliiin 20 mijl up öfwer Torneå att dher besicktiga en Runesteen, 
BOBO skall finnas 3 chronor uppå. hwilka sedan i nllierresan dher 
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Fig. 72. 
Torneåstenen enligt teckning 1687. 

iIran måste i ångermanne-, jemte- och helsingelaud afrijta aågra 
Runestenar, som hr. Landzhöfdingen hafwer låtit oss genom sina 
(illskickiido memorialer tillkeiina gifna, altså länder till hr. Landz
höfdingen wår tienstlige begiäran, hr. Landzhöfdingen täcks dem 
meddela sitt pass att niuta hästelegan för 4 öre smt. efter Kungl. 
liiiordning om clhem, som uthi Kungl. M:tts expresse ärende och 
medh K. M:ttz öpne pass resa" (V. H. A. A. Antiquitetskoll. Handl 
NI). Den 3 juli voro de, som sagt, framme. Expeditionen bestod av 
Peringer, som var både ritare och amanuens, Johan Hadorph il. y.. 
som var kollegiets aktuarie, samt en tredje, vars namn ej uppgives 
och möjligen blott var den resedräng, som oftast följde med på do 
antikvariska resorna — Ulf Christophersson, kollegiets nyss förut 
anställde ritare, följde i varje fall ej med, ty i juli 1687 var han 
jämte Sadorphs andra son på en antikvarisk resa i Västergötland. 

Den ritning, som här meddelas, gjordes därför förmodligen av 
Peringer och är inhäftad i etl band ritningar av runstenar i Söder 
manland, utförda av Peringer (K. B, F. 1. 5. 5.). Den hur lill över
skrift: "Widh Eäume Jerfwi 1'n Nye Mihl upföre Elfwen ifrån 
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Tårneå sladh eller uhngcfehr 4 mihl ifrån Kongis Bruuk ligger om 
kullfallen vppå ehn waker belägen åhs 31/i al. långh widh den 
bredhare Enden sönderbräckt." Nedanför avbildas stenen. 

De tre kronorna äro i varje fall blott två, kanske med något spår 
av den tredje, och det fordras en välvillig fantasi för att i dem se 
några "kronor"; snarare förefalla de som toppmössor. Den förmo
dade runinskriften har Peringer ej kunnat läsa, och det är fråga, 
om här stått något annat än ornament, i vilka Peringer på ett par 
ställen tyckt sig återfinna runor. Resultatet av expeditionen blev så
ledes mycket magert, och mig veterligen brydde Hadorph sig icke om 
titt låta skära Peringers ritning i trä för det stora runverk, som han 
utarbetade. 

Återfärden togs genom Jämtland, där Peringer avritade Frösö-
slenen, vidare till norska gränsen, där den likaledes berömda stenen 
i "grönan dal" besiktigades1, och slutligen till Trondhiem. Huru de 
färdats tillbaka uppgives icke. Resan hade emellertid kostat närmare 
tre gånger det ursprungliga anslaget, och i april 1688 nödgades 
Hadorph därför inlämna ett underdånigt memorial om ersättning: 
"Collegii betiente, som i fiol woro uthi 10 "wekor up åth lapmarken 
20 mijl ofwan Torneå och sedan tillbaka genom Ångermanneland. 
Jämpteland intill Trondhem, supplicera underdånigst, att som de 200 
dr. smt. resepgr., som dhe bekommo, icke kunde tillräkia, uthan dhe 
måtte sig 80 dr. smt. upläna till på resan, att kunna få dhem igen 
af Antiquitetz medlen." 

Ryktet om den märkliga stenen levde emellertid, trots expeditionens 
misslyckande, kvar, särskilt i rudbeckianska kretsar, och i en dispu
tation, utgiven av en dylik rudbeckian, Ericus Brunnius, kom den 
ånyo på tal. Disputationen heter De urbe Torna och utgavs 1731. 
Neque — heter det här sid. 25 — "Regio nostra plane caruit olim 
inonumentis Runicis; reperiebat eniin lapis quidam Runicus, ad 
lacum Käymäjerfwi nuncupatum, in quo tres coronae atque scriptura 
Runioa insculptae conspiciebantur. ut verba Dn. Joh. Hadorphii 

1 I 1687 års räkningar å resepenningar upptages "Monsieur Peringer och 
Johan Hadorphius om sommaren till resejionningår att afrijta stenen i grö
nan dahl efter ordre och quittence — 300". Summorna för resekostnaden 
uppgivas som man ser olika, men måhända utgick en del av statsmedel, en 
del av antikvitetskollegiets medel. Tillbaka var Peringer den 18 oktober, 
ty då uppbar han resopenningar för att fara till Bogsund. 
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innuunt. Nob. Secret. Peringskiöldius et comes ejus Hadorphius 
junior terram nostram, indultu Regis Caroli XI invisuri hunc etiam 
locum petebant, ubi lapide scripturam quidem Runicam, sed valde 
obscuram, ut sensum eruere nequirent, comperiebant". 

Emellertid blev stenen kort därefter föremål för en vida omsorgs-
fullare och mera opartisk undersökning. Det var i samband med 
Maupertuis' bekanta expedition till lappmarken 1736, i vilken även 
vår store fysiker Anders Celsius1 deltog. Maupertuis, som av Brun-
nius fått höra om stenen, besökte platsen där den stod och utgav 
härom on särskild skrift, Relation d'un Voyage fait dans la Lapponie 
septentrionale pour trouver un acien Monument, vilken finnes inta
gen i Mémoires de 1'Académie des Sciences et Belles Lettres do 
Berlin III (1747) samt i Les oeuvres de Mr. de Maupertuis (1752). 
Om själva stenen yttrar han där: "Cest une pierre, dont une partio 
de forme irréguliere sort de terre de la hauteur d'un pied et demi, 
et a environ trois pieds de long. Une de ses faces étoit assés droite 
et. forme un plan qui n'est pas tout ä fait vertieal, mais qui fait un 
anglo aigu avec le plan horizontal. Sur cette face on voit deux lignes 
fort droites, de traits dont la longueur est d'un peu plus d'un pouce 
et qui sont taillés assés profondément dans la pierre, comrae seroient 
des coches qu'on auroit faites dans du bois avec la hache ou avec 
ciseau, étant toutes beaucoup plus larges ä la superficie et se termi-
nant au fond par des angles aigus. 

Au bas et hors de ces deux lignes sont quelques caracteres plus 
grand. Malgré toutes les marques que ces traits semblent donner 
cFavoir été graves avec le fer, je n'oserois assurer, s'ils sont l'ouvragc 
des hommes ou le jeti de la Nature. 

Je laisse ä ceux qui ont fait une plus grande étude des anciens 
Monumens, ou qui seront plus hardis que moi å décider cette 
question — — — Si 1'on consulte la tradition du Pais, tous les 
Lappons assurent quo ces caracteres sont une Inscription fort 
ancienne, qui contient do grand secrets; mais quelle attention peut-on 
faire å ce que debitent sur les Antiquités, des gens qui ne savent pas 
leur äge et qui le plus souvent ne connoissent pas leur Mére? 

M. Brunnius, leur Curé, parle de ce Monument dans une Disser
tation qu'il a fait imprimer sur la ville de Tomeo et les Pais voisins; 

1 Han var även runkännare och hade tillsammans mod farbrodern under
sökt och avritat Hälsinglands runstenar. 
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il le regarde comme une Inscription Runique et dit qu'on y voyoit 

autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M. Celsius, 

fort savent dans la langue Runique, ne put lire ces caracteres et les 

trouva differens de ceux de toutes les Inscriptions, qui subsistent en 

Suéde, et quant aux Couronnes, s'il y en a eu, le teras les a tellement 

effacées, qu'il n'en reste aucun vestige. — — — Quoi qu'il en soit, 

nous copiämes, M. Celsius et moi, séparément et avec, grand soia, 

tout ce que nous pumes discemer, tel qu'ou le voit ici: 

/ / 
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Torneåstenens inskrift enligt Miiujiertuis 

ZUSAMMENFASSUNG. 
HENRIK S C H U C K : Der Stein von Torneå. 

Im Jahre 1677 bescbloss Karl XI. auf den Vorschlag des Altertums-
forschers Olof Rudbeck sowie des Antiquitätskollogiums, eine Exjiedition 
von drei Personen nach einer Stelle 27 Meilen nördlich von der Stadt 
Torneå zu entsenden, um einen "Runenstein" abzuzeichnen, auf dem die 
"drei Krönen", Schwedens Reichswappen, eingehauen soin sollten. Das 
Resultat war jedoch ein negatives: die "Krönen" waren eine Mystifikation, 
und die "Runen" konnten möglicherweise als eingehauene Ornamente ge
deutet werden. Als der Franzose Maupertuis 1736 zusammen mit Anders 
Celsius eine Expedition nach Lappmarken unternabm, besichtigte er auch 
den umstrittenen Stein, iiber den er eine kleinere Schrift herausgab, 
vvorin er mitteilt, dass die "Krönen" uninöglich zu entdecken gewesen seien, 
und dass der runenkundigo Celsius keine Runen in der "Inschrift" habo 
enldecken können. Maupertuis warf daher die Frage auf, ob nicht das 
Monument eine reine Naturbildung sein kölinfe. 


