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GPS: N 58° 26.488'  E 015° 26.829'Offi ciell sajt: www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/ledbergs_kyrka_runstenar_i_sverige.html

Mer info: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledbergsstenen
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Den 2,4 meter höga Led-

bergsstenen är daterad 

till cirka år 1000 och står 

på kyrkogården i Led-

berg i Östergötland. 

På båda sidorna av 

sten en fi nns det dubbla 

vikingabilder. På fram-

sidan av stenen är båda 

männen beväpnade och 

redo till strid – men på baksidan blir 

den ene mannen anfallen av ett djur 

och den andre är redan död.

Troligen visar alla fyra bilderna sam-

ma viking i olika skeden i livet. Man-

nen på stenen är i så fall den Torgöt 

som nämns i stenens runor.

Runorna tolkas av dagens runforsk-

are som ”Bisse satte denna sten efter 

Torgöt, sin fader; de båda (Bisse) och 

Gunna (satte stenen). Tisel, mistel, 

kistel”.  De tre sista orden ska vara en 

trollformel för att beskydda stenen.

Enligt en modern teori så visar bild-

erna världens un-

dergång, Ragnarök. 

Man ser alltså hur 

Fenrisulven av-

väpnar och dödar 

guden Oden.
En mer spännande 

förklaring gav run-

forskaren Erik Brate 

i början av 1900-talet. 

Han menade att runorna i slutet av in-

skriften skulle tolkas som ”han föll bland 

trönderna”.  Han menade att Torgöt var 

en av många svenska vikingar som dö-

dades i slaget vid Stiklestad i Norge år 

1030. Bilderna skulle i så fall visa Torgöt 

under olika skeden i slaget: hur han 

försvarar sig med skölden och sen blir 

”vargföda” på slagfältet.

Bara ca 500 meter öster om runstenen 

fi nns den stora gravhögen Ledbergs 

kulle.  Den är 40 meter i diameter och 

6 meter hög. Högen är troligen mycket 

äldre än runstenen.
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Ta sig hit: Ledbergs kyrka ligger 8 km nordväst om Linköping. Sväng av E4 vid avfart 

111 och kör 2 km på väg 34 mot Motala. Vid korsning efter ca 3 km, sväng (västerut).

Runsten nr: Ög 181. Storlek: 2,4 meter hög, 80 cm bred.
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MISSA INTE: • VIKINGAKLÄDSELN • VIKINGAVAPNEN • LEDBERGS KULLE • 

I kristider är det allt färre som har råd att åka utomlands. 
Här är boken med resetips för dig som tänker turista här hemma i Sverige.
– Att återuppleva vikingatiden är spännande, lärorikt – och billigt, säger författaren 

Mikael Jägerbrand som skrivit boken ”Sveriges 33 mest sevärda vikingaplatser”.
Det finns tusentals fornlämningar och runstenar från vikingatiden i Sverige. Trots det kan det vara svårt 

att hitta dem.
– Jag skrev den här boken eftersom det saknades en enkel och praktisk resehandbok för den som vill se 

spännande vikingaplatser, säger författaren Mikael Jägerbrand.
– När arkeologer skriver böcker blir de oftast för tråkiga att läsa och saknar oftast bra färdbeskrivningar, 

och journalister har inte tålamod nog att leta upp mer än en eller två fornminnen.
Boken ”Sveriges 33 mest sevärda vikingaplatser” innehåller både kartor, färdbeskrivningar, GPS-koor-

dinater och en kort beskrivning av varje sevärdhet, oavsett om det är en runsten, ett gravfält eller en rekon-
struerad vikingaby.

– Jag har gjort boken för den som vill ha en enkel och praktisk resguide med sig i bilen, säger författaren 
Mikael Jägerbrand som är Sveriges ende arkeolog-utbildade resereporter.

Urvalet av platserna har gjorts helt subjektivt av Mikael Jägerbrand.
– Platserna jag har valt ut är hyfsat utspridda över södra Sverige och det är också en spännande mix av 

runstenar, gravfält, mytiska platser och byar dit man kan ta med hela familjen. 
Frågor? Ring Mikael Jägerbrand på 070 - 796 06 98 eller maila: mikael@virvelvind-forlag.se

Ett press-kit med releasebilder kan laddas ner här:
http://www.virvelvind-forlag.se/press/33viking.zip

Fakta
Namn: Sveriges 33 mest sevärda vikingaplatser
Släpps: 30 april 2009.
Författare: Mikael Jägerbrand. Arkeolog & journalist. Före detta reseredaktör på Aftonbladet.
Antal sidor: 72 sidor.
Storlek: 140 mm x 210 mm.
Pris: ca 120 kr.
Mer info: www.virvelvind-forlag.se

Bokförlaget Virvelvind Förlag är baserat i Lysekil. Virvelvind Förlag har producerat en stor mängd tidningar, 
tidskrifter och olika sajter. Förlaget är specialiserat på praktiska böcker om resor, historia och arkeologi. Virvel-
vind förlag driver också sajterna www.fornguiden.se,  www.varldensbastanyheter.se och e-boksforlaget.se

PRESSMEDDELANDE

Ny bok guidar dig till
33 bästa vikingasevärdheterna

Lysekil söndagen den 3 maj 2009

Den 2,4 meter höga Led-

bergsstenen är daterad 

till cirka år 1000 och står 

på kyrkogården i Led-

berg i Östergötland. 

På båda sidorna av 

sten en fi nns det dubbla 

vikingabilder. På fram-

sidan av stenen är båda 

männen beväpnade och 

redo till strid – men på baksidan blir 

den ene mannen anfallen av ett djur 

och den andre är redan död.

Troligen visar alla fyra bilderna sam-

ma viking i olika skeden i livet. Man-

nen på stenen är i så fall den Torgöt 

som nämns i stenens runor.

are som ”Bisse satte denna sten efter 

Torgöt, sin fader; de båda (Bisse) och 

Gunna (satte stenen). Tisel, mistel, 

kistel”.  De tre sista orden ska vara en 

trollformel för att beskydda stenen.
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www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/ledbergs_kyrka_runstenar_i_sverige.html
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Den här skepps-

sättningen måste 

ha varit en otrolig 

syn när den bygg-

des i slutet av vi-

kingatiden.
Då stod havet 

mycket högre och 

gick ända fram till den svaga höjd där 

stenskeppet fi nns.  När man begravde 

sin kung måste det ha sett ut som om 

Blomsholmsskeppet var färdigt att 

segla iväg – med fören ut mot havet.

Stenskeppet består av 49 resta stenar, 

de är som högst i för och akter (4 me-

ter) och som lägst midskepps (1 meter), 

vilket ger ett otroligt fartygsliknande 

utseende.
Inuti skeppet fi nns en sten som inte 

har med vikingatiden att göra, det är 

en minnessten från 1600-talet som rests 

av den dåvarande ägaren av Bloms-

holms gård, Sven Ranck.

Ingen vet hur mycket strider som 

pågick här un-

der vikinga-

tiden. Men  

fl era hundra 

år senare var 

Karl XII här 

med sin armé. 

Det var 1718  

och Norge skulle invaderas. Här i 

Blomsholm upprättades ett krigssjuk-

hus. De soldater som inte överlevde 

vården begravdes i stenskeppet.

Skeppssättningen är bara en av mån-

ga fornminnen här i Blomsholm. I skog-

en på andra sidan vägen fi nns ett helt 

gravfält med fl era stora högar och en 

jättelik domarring.

Några hundra meter åt sydväst fi nns 

den stora gravhögen Grönehög, den är 

50 meter i diameter och 6 meter hög.  

Den grävdes ut 1928 av arke ologen 

Sven Lindqvist.  Fynden var spar-

samma: en urna, brända ben och två 

sked ar. Alla fynden är från 500-talet.
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Så tar du dig hit: Kör E6 norrut från Tanumshede. Efter ca 30 km, sväng av vid 

Blomsholmsmotet. Följ skyltarna ca 1 km till besöksparkeringen.

Storlek: 49 meter långt, 9 meter brett, stävstenarna 4 meter höga.

�� MISSA INTE: • STENSKEPPET • DOMARRINGEN • GRÖNEHÖG • GRAVFÄLTET • 
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här un-

der vikinga-

tiden. Men  
hundra 

år senare var 

Karl XII här 

med sin armé. 

Det var 1718  

Norge skulle invaderas. Här i 

ett krigssjuk-
rlevde 

Skeppssättningen är bara en av mån-

ga fornminnen här i Blomsholm. I skog-

en på andra sidan vägen fi nns ett helt 

gravfält med fl era stora högar och en 

Några hundra meter åt sydväst fi nns 

den stora gravhögen Grönehög, den är 

50 meter i diameter och 6 meter hög.  

Den grävdes ut 1928 av arkeologen 

Sven Lindqvist.  Fynden var spar-

samma: en urna, brända ben och två 

ar. Alla fynden är från 500-talet.

Så tar du dig hit: Kör E6 norrut från Tanumshede. Efter ca 30 km, sväng av vid 
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GPS: N 58° 58.436'  E 011° 14.717'Offi ciell sajt: www.vastsverige.com/templates/product____1116.aspx?prodId=44245
Mer info: www.foteviken.se/sweden/vik2_bohus.htm 
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