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Abstract 
In 1978 a rune inscription was found on a vertical rock face of granite near the small 
lake Hoisal in Vora in Ostrobothnia (Pohjanmaa) on the west coast of Finland, and in 
1982 two more were found in the same area near the mire of Hartull-Rosselmossen, 
first on a big boulder and later on a smaller boulder. They were locally named the 
Jonund, Egil and Anund inscriptions respectively. Various views about their age have 
been put forward as to whether they are authentic Viking Age rune inscriptions or 
younger imitations from the turn of the century, or later. 

The present paper discusses the technique used in carving the inscriptions in Voni as 
compared with that used in Viking Age rune stones in Sweden and some inscriptions of 
known age from near Hango in Finland. The inscriptions were studied in the field and 
photographed, but in addition casts were taken of some with a modelling material 
which hardens quickly. The casts were studied under the microscope and some details 
photographed (Figs 1-3). In this way the kind of tools used in carving could be 
determined. The runes studied were made with hand points, leaving round marks in the 
rock. So were the inscriptions in Hango, the examples photographed being from 1648, 
1788 and 1859. The Voni inscriptions, on the other hand, were made with chisels 
leaving long sharp marks in the carved grooves of the runes. The sharpness of the 
marks, showing no wearing of the tools, is interpreted as showing that the chisels used 
were made of hard alloy steel which did not become generally used in rock carving in 
Finland until the 1950's. It is therefore concluded that the inscriptions in Vora were 
recently made. Evidence of their being old is lacking. 

Joakim Donner, Department of Geology, University of Helsinki, Snellmaninkatu 5, 
SF-00170 Helsinki. 

Fynden av runinskrifter i Vora, 1978 pa en berg
vagg soder om Hoisal trask och 1982 forst pa ell 
stort liggande block pa Batholmen soder om 
Hartull-Rosselmossen och senare pa ell annat 
block vid sam rna mosse, har gett upphov till en 
diskussion om deras alder i vetenskapliga rap
porter och i tidningsartiklar och -insandare. 
Ristningarna i Vora har endera tolkats som forn
tida fran vikingatiden eller tidig medeltida (i 
fortsattningen endast benamnda vikingatida) 1 

, 

eller som sentida imitationer fran sekelskiftet el
ler senare.2 Den utdragna diskussionen visar 
tydligt hur svart det ar att objektivt tolka rist
ningarnas alder. Filologer kan beskriva runorna 
men tolkningarna kan endast leda till slutsatsen 

att runorna endera sprakligt val overensstammer 
med vikingatida runor i Sverige, med kanske 10-
kala variationer, eller all de ar val gjorda imita
tioner fran sen are tid. Spdlket kan knappast ge 
en absolut AIder, daremot kan redan runologer
nas erfarenhet av ristningars utseende i allman
het ge en uppfattning om aktheten av nya fynd. 
Da inga vikingatida fynd gjorts i runristningar
nas omgivning finns inga andra indicier fOr att 
vikingar skulle besokt Vora. En pollenanalytisk 
undersokning av fornsjoavlagringar kan i basta 
fall, med tillhjalp av kol 14-dateringar, ge ell 
svar pa om Vora haft fast bosiittning eller inte 
under vikingatiden men inte om vern som even
tuellt odlat jorden, och i ingen handelse pa fra-
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gan om nagon da ristat runor. Vorarunomas 
akthet som vikingatida kan saledes inte heller pa 
detta siitt verifieras. Samma problem finns inte i 
Sverige dar runforskarna i allmanhet kunnat ut
ga fran att ristningarna ar akta. Det har darfor 
inte varit lika angelaget som hos oss att ocksa 
unders6ka runristningama med t.ex. naturveten
skapliga metoder. 

Det maste genast framhallas att det inte finns 
nagon metod med vii ken man direkt kan be
stamma Aldern pa en ristning pa ytan av en berg
art. AlIa slutsatser om ristningar maste basera 
sig pa jamforelser med ristningar dar aldern ar 
kand. Daremot kan man genom att mata diame
tern pa vissa lavarter som vuxit pa stenytan, i det 
har fallet narmast Rhizocarpon geographicum, 
fa en ganska exakt datering pa minimialdern av 
en ristning som tacks av demo Da de runristning
ar pa lodrata ytor i Vora som kunde ha haft 
lavar pa ytan emellertid rengjorts faller den har 
metoden bort. Ett mosstaeke pa ett liggande 
block ar till ingen hjalp vid datering da det ar 
omojligt att bestamma om det vuxit naturligt pa 
stenen eller plaeerats pa den. Det gar namligen 
myeket latt att fa ett utplaeerat mosstaeke ett sla 
rot pa en stenyta. Det har forfattaren sjalv kon
staterat genom att plaeera mossa pa stenblock i 
samband med observationer av vittring. Kvar 
blir da mojligheten att narmare studera det satt 
pa vilket ristningarna gjorts oeh aU gora obser
vationer av vittringen. Den metod som i det fOl
jande kommer att beskrivas har utgatt fran aU 
ristningarna inte far sOndras. Situationen ar en 
annan om man t.ex. tar korta borrprover fran 
ristningarna. Detta skulle givetvis fOrutsatta 
jamforelsematerial fran runinskrifter i Sverige. 
En petrologisk undersokning med tunnslip som 
allmant anvands i bergartsundersokningar ger 
ingen direkt datering av en ristning, men kan ge 
en battre uppfattning om vittringen. I det har 
skedet av var kunskap om bergartsytors vittring 
ar det dock svart att motivera ett beslut om att 
sondra runinskrifterna fOrran en paIitlig metod 
beskrivits och utprovats pa andra bergartsytor. 

Med beaktande av de ovannamnda mojlighe
tema att naturvetenskapligt studera runristning
arna i Vora koneentrerades de observationer 
som har kommer att behandlas framst pa rist
ningstekniken. JamfOrelsematerialet fOr tolk
ningen av runinskrifterna i Vora ar fran runste
nar i Sverige oeh yngre hallristningar vid 
Hango. 3 Det framsta observationsmaterialet vid 
studiet av ristningarna har best aU av avgjutning
ar som senare fotograferats och studerats i mik
roskop samt av observationer oeh fotografering 
av originalristningarna. Ett fOrsok gjordes 1984 
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med att anvanda 2-komponent silikon-massa for 
avtryek av ristningarna oeh epoxy harts avgjut
ningar men det visade sig att silikon-massan fast
nade pa den vittrade stenytan oeh var omojlig 
att losgora i ett styeke. Daremot visade sig av
gjutningar tagna med snabbtorkande modelIer
massa direkt fran ristningama vara idealiska fOr 
andamalet. 4 

Observationer av runstenar i Sverige gjordes 
hosten 1984 i Historiska Museets samlingar i 
Stockholm och hosten 1985 i Uppland.5 De av
gjutningar som togs av runor oeh av vilka detal
jer ar avbildade i figurerna ar foljande: 

Uppland, Fresta kyrka, rOd granit (U 258)6 
Danderyd kyrka, gra grovkornig 
granit (U 127) 
Ballsta, rod granit (U 225) 

Historiska Museet, Husby-Lyhundra kyrka 
utanfOr Norrtalje, gra granit 

Runorna pa stenarna i Uppland ar maIade 
medan runstenen i Historiska Museet ar omalad. 
Runstenen utanfor Fresta kyrka representerar 
enligt Helmer Gustavson en ristningsteknik fran 
tiden fOre omkring 1000 e.Kr., med smala skar
pa runor, aldre an de tva andra runstenama fran 
Uppland. I avgjutningarna kan man dock inte se 
nagon vasentlig skillnad mellan demo Mikro
skopbilderna har tagits av partier dar ristnings
tekniken ar tydlig. Gemensamt fOr alIa fyra 
svenska runstenar ar att bottnen av runorna i 
vissa delar har tydliga spar av rundmejselslag 
(Fig.l oeh 3).7 De upptrader i korta serier, lik 
den pa bilden av en runa pa stenen fran Husby
Lyhundra (Fig.3) . De rundmejslar som anvants 
har fOrst lamnat tydliga spar sa lange de varit 
yassa men smaningom avtrubbats. Darefter har 
de troligen vassats pa nytt oeh en ny serie tydliga 
spar har uppstatt. Oeksa om sparen av rundmej
sel inte alltid ar lika tydliga som pa fotografierna 
av avgjutningarna, har alIa run or en ojamn bot
tenprofil. Det ar mojligt att en del run or slipats 

Fig. 1. Fotografier av avgjutningar (saledes negativ) 
tagna av runristningar i Sverige, uppifran ned: 
Fresta kyrka (U 258) 7.1 x, Danderyd kyrka 
(U 127) 6 x och Ballsta (U 225) 6 x. Pilarna 
anger sparen efter rundmejsel i bottnen pa rist
ningarna. 
Photographs of casts (thus negatives) taken of 
rune inscriptions in Sweden, from above: Fres
ta church (U 258) 7.1 x, Danderyd church (U 
127) 6 x and Ballsta (U 225) 6 x. The arrows 
show the marks of the hand points in the in
scriptions. 
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jamnare men i de ovannamnda exemplen syns 
det inte i ristningarna. Malfargen som anvants 
pa runstenarna i Uppland har inte markbart ut
jamnat mejselsparen. 

lamforelsematerialet fran Finland ar fran de 
ristningar av figurer, vapen, namn och artal som 
finns pa granithallarna pa de tva holmarna pa 
var sin sid a om det smala sundet Gaddtarmen 
utanfOr Tulludden i Hango. Fotografier har 
medtagits av avgjutningar fran tre ristade artal, 
1648, 1788 oeh 1859 (Fig. 2). Artalet 1648 ar 
nedanfOr en ristning av en damsko, 1788 ar moj
ligen ristat av manskap ur svenska flottan och 
1859 av rysksprakigt manskap fran Estland.8 

Trots att ristningarna vid Gaddtarmen ar gjorda 
under olika sekler av persaner fran olika omra
den runt Ostersjon ar den anvanda tekniken 
densamma i alia tre avbildade exempel oeh tydli
gen i sadana ristningar overhuvudtaget. Alia har 
spar av slag med yassa spetsiga verktyg. Rist
ningarna bestar av ett stort antal oregelbundna 
sma gropar som i manga fall kan vara gjorda 
med verktyg sam inte ursprungligen varit avsed
da fOr ristning i berg. Artalsristningarna ar bre
dare oeh grundare an runristningarna i Sverige. 
Den nagot jamnare ytan i den yngsta avbildade 
ristningen fran 1859 kan mojligen tyda pa att 
den inte hunnit vittra Iika myeket sam de tva 
andra . 

Tva fotografier av avgjutningar av Vorarunor
na ar medtagna i bildserien, den fOrsta av den 
s.k. Hoisal- eller lonund-ristningen oeh den and
ra av runristningen pa Batholmen, den s.k. Egil
ristningen (Fig.3) . Den andra runstenen vid 
Hartull-Rosselmossen, den s.k. Anund-ristning
en, har gjorts med samma teknik som de tva 
ovriga. Redan ett narmare studium i faIt visade 
att ristningarna i Vora ar av en helt annan typ an 
runristningarna i Sverige oeh ristningarna i 
Hango. Skillnaden framgar ocksa tydligt ur foto
grafierna. I motsats till alia andra ovannamnda 
ristningar dar spetsiga verktyg genomgaende har 
anvants , har Vorarunorna tydliga langa skarpa 
spar i de V -formade ristningarnas langsriktning 
och en jamn bottenprofil. 9 Den stora forstoring
en gor att mindre ojiimnheter fOrorsakade av 
bl.a. enskilda mineralkorn oeksa framtrader. 
Vorarunorna ar ristade i grovkornig granodiorit, 
s.k. Vasagranit, i en bergart som ar Iik de grani
ter i vilka de andra avbildade inskrifterna ar ris
tade i. Skillnaden kan darfor inte bero pa berg
artens egenskaper. Ristningssparen i Vorarunor
na ar genomgaende skarpa och nagon avtrubb
ning av de anvanda verktygen kunde inte pavisas 
sasom i de svenska runorna ristade med rund
mejsel. Verktygen i Vora maste darfor ha varit 

76 

gjorda av fOrhallandevis hart material, eller sa 
har mjukare material anvants som hela tiden 
vassats. Det forra alternativet anses har vara det 
mest troliga med kannedom om hur svart det ar 
att hugga skarpa spar i granit. I de forsOk sam 
gjordes aU rista runliknande spar kunde fOrfatta
ren endast rista Iika skarpa spar med en mejsel 
gjord av s.k. hardmetall, tidigare kanske missvi
sande benamnt hart stal efter det engelska 'alloy 
steel,. 10 Denna legering som bl.a. innehaller 
krom nots inte Iika latt sam annat 'stal' . Bred
den pa de fa mejselspar sam kunde uppmatas i 
avgjutningarna i mikroskop var pa lonund-rist
ningen 4-7 mm medan de pa Egil-ristningen var 
7 mm. Det ar mojligt att ristningarna aven delvis 
skrapats jamna med den mejsel, sam de ristats. 
Den mejsel med viI ken jamfOrande ristningar 
gjordes hade en bredd pa 3/8 tum (9.5 mm) oeh 
lamnade 6-7 mm breda spar, saledes nagot 
smalare an bredden pa mejseln. Om Vorarunor
na ristats med mejsel av hardmetall, sasom har 
antagits, ar det en typ av verktyg som stenhug
gama i Finland borjade anvanda forst pa 1950-
talet, aven om de existerat tidigare. De kan da 
mojligen ha ristats nagot fOre 1950-talet men 
slutsatsen blir i alia fall den att Vorarunorna an
tagligen ar sentida imitationer. Antagandet blir 
mera troligt om man beaktar att ristningstekni
ken som anvants i Vora helt skiljer sig fran den 
som anvants i alia observerade svenska runor 
oeh i ristningarna i Hango fran 1600-, 1700- oeh 
1800-talet, inte endast i de exempel som avbil
dats. Det ar svart att tanka sig att en vikingatida 
lokal teknik i Vora helt sku lie skilja sig fran den 
som anvants i Sverige under samma tid. Voraru
norna ar darfOr, om de ristats nyligen sasom har 
antagits, ristade av en eller flera personer vars 
runkunskap varit eller ar stor men som inte haft 
eller har kunskap om de verktyg som anvants 
under vikingatiden. Men sa ar de inte heller 
namnda i den all manna litteraturen om runor. 
Utmarkande fOr Voraristningarna ar vidare att 
deras bredd oeh djup varierar oeh att de inte ar 
lika omsorgsfullt gjorda som de vikingatida run
ristningarna. Men det ar naturligtvis inte nagot 
bevis pa deras alder utan visar endast en skillnad 

Fig. 2. Fotografier av avgjutningar av Artal ristade pA 
hiillarna utanfOr Hango vid Giiddtarmen: 1648 
6 x, 1788 6 x och 1859 6 x. Ristningarnas bot
ten snett uppAt frAn viinster till hoger. 
Photographs of casts of dates carved on the 
rocks at Giiddtarmen outside Hango: 1648 6 x, 
1788 6 x and 1859 6 x. The direction of the 
inscriptions is oblique from left to right. 
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i yrkeskunskap. Det finns ingen direkt anledning 
aU antaga aU ristningarna skulle vara fran tiden 
kring senaste sekelskifte, fran en tid da intresset 
for vikingatiden var stort i Osterbotten, trots aU 
motivationen da skulle bli lattare att fOrsta. 

De observationer man kan gora av bergytans 
vittring i och bredvid Voraristningarna utan 
provtagning ar begransade. Man kan egentligen 
endast konstatera aU inskrifterna ar jamna och 
att de inte namnvart viurat i motsats till de sten
ytor i vilka runorna ristats. Men nagot entydligt 
svar kan man inte fa. Ristningarna i Hango gay, 
sasom namnts, en antydan om aU den yngsta 
ristningen fran 1859 var jamnare an de lildre rist
ningarna. Voraristningarna lir dock sa jlimna att 
det lir osannolikt aU de varit utsatta fOr vittring 
en liingre tid an ristningarna i Hango. En date
ring med tillhjlilp av vittring av en inskrift vid 
Kastelholm pa Aland till 300-600 ar kan inte 
direkt tilllimpas pa viUringen i Vora, men visar 
att en bergyta redan efter nagra hundra ar skil
jer sig fran en flirsk yta,u En nlirmare analys av 
enskilda mineralkorns forlindringar kunde mojli
gen ge en bliUre uppfaUning om viUringens aI
der, men skulle fordra eU stort jlimfOrelsemate
rial. 

Man kan ur det material som hlir anvlints sluta 
sig till att det pa grundval av den ristningsteknik 
som anvlints i Vora inte finns nagra sklil aU anta 
att runristningarna lir vikingatida, utan aU de 
sannolikt lir gjorda tidigast under 1950-talet. 
Slutsatsen overensstlimmer med den relativt sva
ga viUringen av inskrifterna. Man kan knappast i 
en diskussion om Vorarunorna helt bortfOrklara 
eller glomma tidigare utlatanden av fackmlin . 
Det maste t.ex. finnas sakliga argument som 
gjort aU erfarna runforskare vligrat acceptera 
Vorarunorna som vikingatida. Sven B.F. Jans
son, som besokte Hoisal 1978, ansag Jonund
ristningen vara modiirn l2 medan Helmer Gus
tavson, som studerat alia tre runinskrifter i Vorci 
inte ansett nagon av dem vara likta. 13 Som argu
ment har han bl.a. ocksa hlinvisat till deras llige i 
terrlingen, i en omgivning pa sidan om bebyggel
sen. Den osedvanliga miljon nlimns liven av J.P. 
Taavitsainen betrliffande Hoisal-ristningen, som 
han besokte 1978.14 Diiremot hlivdar Evert Sal
berger i en uppsats om Hoisal-ristningarna aU de 
lir fran slutet av 1000-talet, en slutsats som 
frlimst baserar sig pa en analys av sjlilva 
runtexten. 15 

Samtidigt som liktheten av Vorarunorna har 
diskuterats sedan Hoisal-ristningen upptlicktes 
1978 har de arkeologiska fynden i Vora blivit 
aktuella. Har kommer man dock in pa en svar
gripbar problematik. Nagra exempel ma niim-
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nas. Efter fOrfattarens slutsats 1984 att Vorarist
ningarna gjorts med mejsel publicerades en tid
ningsartikel 1985 som avbildade eU rostigt jlirn
fOremal som tolkades vara en mejsel och sades 
ha blivit funnen 1983 nlira Batholmens inskrift.'6 
Den gray som 1984 blev funnen omkring 13 m 
sOder om inskriften visade sig efter en arkeolo
gisk utgrlivning inte vara fOrhistorisk sasom fOrst 
meddelats, den inneholl bl.a. till platsen nyligen 
fOrd sand. l7 Nlira Hoisal-inskriften har man fun
nit flouritstenar som inte lir vikingatida och mas
te ha fOrts till platsen senare.18 Betydelsen av 
dessa fynd maste f.n. anses ytterst oklar. Vad 
som dliremot lir klart lir att de inte kan llimna 
nagon som heIst information betrliffande aldern 
pa ristningarna. 

NOTER 

\) Ralf Norrman, Vordrunorna. En bok om runinsk
rifterna i Hojsal och Hiirtull. Jakobstads Tryckeri 
och Tidnings Ab 1983. 
Evert Salberger, 'Hoisalrunorna och Kalvesten-ru
norna', Budkavlen 1983, s. 40-56. 

2) Helmer Gustavson, 'Angl!ende nl!gra runinskrifter 
i Vorl!', rapport till Museiverket, Stockholm 
25.6.1984, med bifogat utll!tande av Marui Lehti
nen om runstenen pl! Bl!tholmen. 
J.P. Taavitsainen, 'Runinskriften vid Hojsal trask i 
Vorl!', Horisont 3/1980, s. 37-40. 
Joakim Donner, 'Runinskrifterna i Vorl!', rapport 
till Museiverket, Helsingfors 24.11.1984, publice
rad i Vasabladet 18.12.1984. 

3) ForfaUaren viii tacka fOljande personer som pl! oli
ka saU hjalpt vid insamlandet av materialet i fait 
och vid tolkningen av resultaten: Helmer Gustav
son under besOken i Sverige, J.-P. Taavitsainen 
och Heikki Haila i Hango, Lennart Simons och 
Erik Svens i Vorl! och Nils Edelman, C.F. Mei
nander, Kari A . Kinnunen och Mikael Fortelius i 
Helsingfors. 

4) DAS Pronto (Adico Pongo, F1orens) visade sig 
vara nl!got baUre an ZAC modellermassa (Capodi-

Fig. 3. Fotografier av avgjutningar av en runristning i 
Sverige och ristningar i Vorl!: Husby-Lyhundra 
kyrka utanfor Norrtalje 6.4 x, Jonund-ristning
en i Vorl! 6 x och Egil-ristningen i Vorl! 6 x. 
Ristningarnas boUen frl!n nedre vanstra hornet 
till ovre hOgra hornet. 
Photographs of casts of a rune inscription in 
Sweden and inscriptions in Vorl!: Husby-Ly
hundra church outside Norrtalje 6.4 x, Jonund 
inscription in Vorl! 6 x and Egil inscription in 
Vorl! 6 x. The direction of the inscriptions 
from lower left hand corner to upper right 
band corner. 
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monte, Neapel) som anviindes fOrst. NAgon storre 
skillnad mellan massornas egenskaper kunde dock 
inte pAvisas. 

5) Runstenarna fOrevisades av Helmer Gustavson. 
6) Numreringen enligt Upplands Runinskrifter. Sveri

ges Runinskrifter, Kungiiga Vitterhets, Historie 
och Antikvitets Akademien, Sjiitte Bandet, Forsta 
Hiiftet, 1940 (av Elias Wessen) och Andra Haftet 
(av Elias Wessen och Sven B.F. Jansson) , 1943. 

7) Ristningsverktyg som anvants for runor, enligt 
Helmer Gustavson. 

8) Birger Bostrom, Hang6 udd, forntida hamnar och 
hallristningar. Hango 1968. 

9) En allman beskrivning av VorArunorna fanns re
dan i forfattarens tidigare namnda rapport 1984. 

TiIlligg 
I "Falske" runeindskrifter, Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1982, s. 5-12, skriver Erik Moltke 
om falska danska runor 'Hvordan kunne man nu 
se, at disse indskrifter var falske? Jo, runerne i 
stenen var hugget med mejsel og lignede derfor 
slet ikke de rigtige stenruner, der er ristet med 
spidshammer' . Verktyget har i fOreliggande arti
kel kallats rundmejsel.7 
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10) Den missvisande benamningen anvandes i rappor
ten 1984. 

II) Nils Edelman, 'Geological Dating of a Rock Car
ving', Finskt Museum 1968, s. 40-43. 

12) Sven B.F. Janssons uttalanden har citerats av Ralf 
Norrman i op.cit. 

\3) Helmer Gustavson, op.cit. 
14) J.P. Taavitsainen , op.cit. 
15) Evert Sal berger , op.cit. .. 
16) Ralf Norrman, 'Jarnmejsel pA BAtholmen', Oster

bottningen 12.1.1985. 
17) Mirja Miettinen, 'Muistio ilmoitetun muinaisjaan

noksen tarkastuksesta. Voyri, RejpeJt, BAthol
men', rap~rt 17.10.1984, Museiverkets arkiv. 

18) J.P. Taavitsainen, op.cit. 


