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Runstenar i Kronobergs län
Inom Kronobergs län finns 28 bevarade runstenar som står ute i fria naturen. Dessutom finns det nio
runstenar eller runinskrifter inne i kyrkobyggnader. I Smålands museums och Dädesjö
hembygdsförenings samlingar finns också ett runstensfragment samt två sländtrissor och en
stenmejsel med runinskrifter. Bland länets runstenar finns det en del som är av riksintresse, t.ex.
Replösa-stenen utanför Ljungby, stenen vid Rörbro i Nöttja och stenen i Nöbbele utanför Ingelstad,
som har ett fantastiskt litterärt språk. Utav länets yngre runinskrifter har den märkliga Kung Rings
sten på Bolmsö en särställning och den finns omnämnd redan år 1693.

Den berömda runstenen vid Rörbro i Nöttja socken, Sm 37.

Samtliga runstenar har rengjorts och vid behov lagats av stenkonservator. Därefter har nestorn inom
svensk runforskning, Helmer Gustavson, gått igenom samtliga inskriptioner, vilket har inneburit att
det har blivit en del justeringar i tolkningarna av runtexterna. I samband med detta har han också
målat i samtliga texter. En del av inskriptionerna var så otydliga så att Helmer fick nattarbeta och
använda ficklampa och släpljus för att kunna tolka texten. Arbetet var mycket angeläget, därför att
ingen språklig tolkning har gjorts sedan Ragnar Kinander gjorde sitt stora arbete under början av
1900-talet, och som resulterade i verket ”Smålands runinskrifter, Kronobergs län”, vilket kom ut
1935.
Samtliga runstenar och runinskrifter har fått nya informationstavlor under 2007 och 2008 med text
på svenska, engelska och tyska. Samtidigt har de runstenar som står ute i terrängen fått en skylt med
kringlan för sevärdhet, S:t Hanskorset, samt vägvisning fram till runstenen.

Runstenen vid Högnalövs kvarn i Uråsa socken, Sm 13, med ny informationstavla och skylt med
kringlan för sevärdhet, S:t Hanskorset.

Utdrag ur den nya informationsskylten vid Högnalövs kvarn med text på svenska, engelska och tyska.

Den välkända runstenen vid Växjö domkyrka (som berättar om Tyke Viking) har som första runsten i
landet försetts med en informationstavla där texten och runstensbilden också finns taktilt för gravt
synskadade eller blinda personer. Vid invigningen av denna skylt, under ledning av länets
landshövding Kristina Alsér, så var representanter också närvarande från Synskadades Riksförbund
Kronoberg. Det var fascinerande att uppleva hur en icke seende person med lätthet läste
blindskriftsinformationen på tavlan!

Runstenen utanför Växjö domkyrkas kor, Sm 10.

Skylten vid Växjö domkyrka med text på svenska, engelska och blindskrift.

Texten på svenska på skylten vid Växjö domkyrka. Lägg märke till den taktila blindskriften under
rubriken som kan läsas genom beröring med fingrarna.

