Runestenen ved Langå kirke ”Langåstenen III”
Måske håb for Langåstenen III
FAKTA

Langåstenen III

Langåstenen blev fundet i 1861
Den er én af seks runesten, der er blevet fundet
ved Langå, og den eneste, der stadig befinder sig
i byen. En anden udstiller Museum Østjylland i
Randers, og de fire øvrige er forsvundet.
I dag har stenen plads på Langå kirkegård ved
våbenhuset.
Stenen stammer fra tiden mellem 970-1020
Den er 158 centimeter høj, 112 centimeter bred
og 40 centimeter dub.
Stenen har oprindelig haft fem såkaldte
”Runebånd” - linjer

I Randers Amtsavis var der onsdag den 5. marts en omtale af en runesten, som står ved Langå kirke.
Overskriften var ”INGEN VIL HJÆLPE RUNESTENEN”.
Kan det være rigtig tænkte jeg, og funderede lidt over sagen, man kunne da gøre et par forsøg ved at
forhøre sig lidt et par steder. For ikke at møde tomhændet op, lavede jeg ud fra artiklen, og et par af
egne billeder lidt en lille information om Langåstenen. Med den i hånden opsøgte jeg tre mulige
donorer fra Langå, og fik positiv respons fra dem alle. Lions Langå har givet tilsagn om støtte på
5.000,00 kr., Langå Sparekasse har givet tilsagn om støtte på 10.000,00 kr. og Langå menighedsråd vil
yde praktisk hjælp med maskine og personale.
Det gav lyst til at gå videre med projektet, og for ikke at stå alene med opgaven, fik jeg fire andre
lokale med i gruppen, inden jeg kontaktede Mette Westergaard Nielsen for at sætte hende ind i
situationen. Mette var begejstret, og efter lidt snak og lidt mail frem og tilbage, aftalte vi at det kunne
være godt med et lille møde for at få en lidt mere viden om stenen, og hvad der er gjort for at
restaurere og rejse Langåstenen III indtil nu.
Mødet blev afholdt mandag den 14. april i Langå, og her deltog ud over arkæolog og stenkonservator
Mette Westergaard Nielsen også Ernst Nielsen, Wivi og Leif Nielsen, Inga Holting og Niels Drescher
Pedersen. Opgaverne blev fordelt således, at Mette Westergaard Nielsen sørger for at få de nødvendige
tilladelser ved de forskellige myndigheder som Kulturstyrelsen, National museet og andre instanser
som skal involveres, når man begynder at røre ved en runesten. Stenhuggeren som skal være med ved
arbejdet er også noget som Mette tager sig af.
Den øvrige del af gruppen som vil kalder ”støttegruppen for Langåstenen III”, skal forsøge at skaffe de
resterende midler, og bistå med forskelligt arbejde hvor der er behov.
Der er oprettet en konto i Langå Sparekasse, hvor de indsamlede midler sættes ind, og når der er nok
til, at restaurering og rejsningen kan gennemføres, vil vi igangsætte arbejdet. Vi har sat en dato på,
hvornår vi senest skal have indsamlet det fulde beløb, og det er den 30/6 2015, men vi håber på at nå
de 50.000,00 kr. inden denne dato.
Skulle der være virksomheder, forretninger, foreninger eller privatpersoner, som vil give et bidrag, er
man meget velkommen til at kontakte Niels Drescher Pedersen på tlf. 86 46 10 32.
Med Venlig Hilsen

Støttegruppen for Langåstenen III
Langå den 14. april 2014

