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Geheime taal, 

verborgen 

boodschap



Het mysterie 

van de runensteen 

van Rök

martje wijers

E en nachtblauwe Volvo raast over de e4 halverwege
Jönköping en Linköping in de Zweedse provincie
Östergötland. Bij het dorpje Ödeshög is een Mac

Donalds, waar de auto de snelweg afdraait, de parallelweg
tussen Ödeshög en Mjöl op. Midden in het vlakke landschap
duikt een dorpssupermarkt met een kitscherig café op. Niks
duidt erop dat hier iets bijzonders te vinden is. Dan is er plots
een bordje met de tekst: ‘Rökstenen 800 m’. De route vervolgt
over een nog kleiner weggetje met daarlangs typische rode
Zweedse huizen, een oud schoolgebouw, een kerk. En voor
die kerk, tussen twee kleine gebouwtjes, loopt een smal voet-
paadje richting een piramidevormig afdak op kunstig be-
werkte houten palen. Daaronder staat hij: de Röksteen, een
hoge steen die bijna drie meter boven de grond uitsteekt.
Henrik Williams parkeert zijn auto, knoopt zijn grijsgeruite
colbert dicht en loopt recht op zijn doel af.

De 1200 jaar oude steen is aan alle kanten bedekt met ru-
nen, ongeveer 760 tekens in totaal. De professor wrijft met
zijn hand over de koude steen, hij voelt de eeuwenoude tekens
smeken onder zijn handpalm: ‘Ontcijfer ons,’ fluisteren ze. 

Dertig jaar is hij nu runoloog, en dertig jaar lang heeft hij
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deze steen vermeden. De runeninscriptie is te complex en te
lang, een van de langste ter wereld. De raadselachtige tekst is
geschreven in een vroeg Noords runenschrift, dat veel moei-
lijker te begrijpen is dan het latere runenschrift met puntjes.
Dit oude schrift kende slechts zestien runen, terwijl er bijna
twee keer zoveel taalklanken waren en dus werden dezelfde
runen voor verschillende klanken gebruikt. Die runen kon-
den in alle richtingen staan: zowel van rechts naar links als
van links naar rechts, van onder naar boven en andersom. Bo-
vendien werden alle woorden aan elkaar geschreven (zonder
spaties) en als een woord eindigde met dezelfde rune als het
volgende woord dan schreef men voor het gemak maar één te-
ken. Sowieso werd hetzelfde runenteken nooit herhaald. Dat
scheelde kostbare ruimte op de steen en zere vingers. (Moet-
jejensvorstelendatwijtekstenogzozoudenoteren, datlestoch-
nietechtleker.) 150 jaar hebben onderzoekers hun tanden op
deze steen stukgebeten, vanaf het moment dat de steen uit de
muren van de kerk van Rök was bevrijd en men ontdekte dat
de steen ook aan de achterkant en de zijkanten van runen was
voorzien. 

Henrik aarzelt, maar weet dat hij eigenlijk geen keus heeft.
De steen van Rök heeft hem geroepen. Een paar dagen eerder
had Per Holmberg, een professor in de taalwetenschap in Gö-
teborg hem opgebeld op zijn kantoor in Uppsala. Eerder was
Henrik een van de redacteuren geweest van een artikel dat
Holmberg had geschreven over de Röksteen. Nu was hij van
plan verder te werken aan het ontcijferen van de boodschap
met een team van wetenschappers en was hij nog op zoek
naar een runoloog. De archeoloog Bo Gräslund was al aan
boord. Was Henrik misschien geïnteresseerd in een samen-
werking? Henrik had geantwoord dat hij altijd van plan was
geweest om ver uit de buurt van de Röksteen te blijven. Hij
had een paar dagen bedenktijd gevraagd. Nu vroeg hij zich af
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of hij naar de steen was gekomen of de steen naar hem. Dit
was een bijna onmogelijke, maar ook onvermijdelijke taak. 

Daar stond Henrik dan, op een verlaten plek die vandaag
de dag volkomen onbeduidend lijkt. Maar hij wist wel beter.
De plaatsnaam Rök getuigt ervan dat de steen, die van onge-
veer 800 na Christus stamt, toen al van betekenis was. Rök
betekent namelijk stenen zuil. De plaats is dus vernoemd
naar de steen en niet andersom. Ooit lag Rök aan een belang-
rijke transportroute: Eriksgatan (de Eriksstraat). Lang gele-
den moesten alle koningen die werden gekozen in de provin-
cie Uppland deze weg langs andere provincies afleggen om
goedgekeurd te worden als koning. Kwam er nu maar iemand
langs die hem vertelde hoe hij aan deze klus moest beginnen. 
Eenmaal thuis in Uppsala stuurt Henrik een e-mail naar Per.
‘Verdomme, ik doe het, Pelle,’ schrijft hij, ‘maar alleen als je
Olof Sundqvist ook vraagt. Hij is religiewetenschapper ge-
specialiseerd in Oudscandinavische religie en mythologie.’
‘Mooi, dan is het team rond, The Gang of Four,’ antwoordt Per
niet veel later, ‘Olle en Bosse zijn ook aan boord.’ 

Henrik besluit te beginnen bij het begin, bij degene die de
steen heeft gemaakt. Op de steen staat dat Varin de steen
heeft neergezet om zijn ‘tot dood gedoemde’ zoon Vamod te
gedenken. Andere standaardinterpretaties van de Röksteen
hebben dat gewoon als ‘dode zoon’ genoteerd. Maar Willi-
ams voelt instinctief dat dat niet zomaar kan. Elk woord op
een runensteen is belangrijk. Die woorden moesten namelijk
in een steen gebeiteld worden, een ongelofelijk karwei waar
je maanden over deed. Het was dus zaak je woorden zorg-
vuldig af te wegen. Deze vader, Varin, was vermoedelijk een
zogenaamde thul, een soort religieus leider en historicus,
die belangrijke dingen uit het verleden onthield en doorgaf.
Zijn zoon Vamod zou zijn functie waarschijnlijk overnemen.
Waarom zou hij tot de dood gedoemd zijn? Daar loopt Henrik
al vast. 
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