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1

Erinran.

s
enna Afhandling är den af Kongl. Witterhets-, Hi

ſtorie- och Antiqvitets-Acadeinien år 1821 med deß högſta

Antiquariſka priß belönade ſkrift: Runorna och Run:

minnesmärken i 17orden, hwars omfång blifwit inſkränkt

genom uteſlutande af inånga, äfwen allmänt kända, Run

riſtningars fullſtändigt utſkrifna innehåll, hwaremot en

ökad utweckling blifwit gifwen åt Inledningen, 1 Afdel

ningens VII Capitel och de efter 2 Afdelningen ſammans

fattade ſlutſatſer. De i Stentryck utförda ritningarne

äro läinpade efter den anordning, täflingsſkriften nu inera

erhållit.

Enär denna, ide blott i urſprungligt ſkick, utan äfs

wen i fin förändrade uppſtällning, blifmit alltför widlyf

tig att intagas i Kongl. Witterhets-, Hiſtorie- och Antiquis

tets -Academiens Handlingar, ſå wida gränſerna af en

wanlig del icke ſkulle kornma att öfwerſkridas, bar Kongl.

Acadeinien tillåtit deß ferſkildta utgifwande; och råſoin

Förläggare, anſer fig Författaren böra med wördnadsfull

tadſamhet tillkännagifwa , att bemäldte Sainfund, till

trycknings-koſtnadens beſtridande, äfwen förunnat honom

underſtöd.



ginnehåll.

Inledning. Begreppet Aunor ;
widfträdt: (rön ) Wettenſkaper fid. i Färdigheter ( idrotter)

- 40 öfmerſinnliga Praftrön , Trolldom (Croûteden ) 9, 207;

inſkränkt: tanteyttringar, muntligen 16 , eller ſtriftligen 17

råſom tankebilder 18, ifr. 187 , 197, eller ljudteden ( bokitaf:

wer) 20 ;, deßas arter 20 , jfr. 40 ; äldre intyg om deras

brut 22

I Afdelningen : Bolftafeldre.

Runmpnderna och deras bokſtafswärde : 25.

2. Runmynbernas beſtåndsdelar : ſtaf och känneſtrel 28,

( känneftreket det wäſendtligaſte 31, ift. 36 , 66 ) och deras ſläu:

ning: wända, flupade, ſtupwända Runor 30. Slilieteđen 31 .

3 oliflyeter genom fafförändringar 32 : Samſtafwa Runor

32, Stafwellegiua 32, 33,78 not. 6 ; kortſkrifning 33, 771 88 ;

Sammantecknade 34 ; Staflöſa 35 eller blotta tänneſtreken 36, 66.

4 - wäſendtliga förändringar 39 :

arter 40, oäkta Runor 41, urarter 41 .

5 namn 41; deras bruk til omſkrifningar 45 (ej trolldom,

15 not); deßaß beſkaffenhet 46, od brut ( til logogripher) 47.

6 ordning i Runraden 49 , jfr. 25, 1-2 ; deras fördelning

i ätter 49 ; depas beſkaffenhet 527 och bruk till Runmär:

Ken 49 (deras, átemerke 49, och ordningsſtret 50); Runs

märkens arter 53, och brut 55 .

7. Runornas ålder i Skandinavien56, och brue 57.

iftgt af deras äldita beftaffenhet 66-69; ifr. 35-39,216--220,

II Afbeln. minnesmårten ; med I & I : Runor. ;

A Inftrifter , a) Minnes : Runor öfwer döda .

Runſten sinftrifternas bearbetning23, 210, egenheter i ſpråt

76 , og i ſåriftbeteđning 26 ; deras föredrag iobunden ſtil

19, i bunden 79 ; Skalbei wäden , af ferſkilda arter 80 ;

nyare digter 95.

Flod . 1. Runbållar 89, deras hemland 89, 209 ; benämning go ;

wanligare ordalag 91 ; äro Sweriges äldſta bokſtafsurkunder

91, 210 ; deras innehåll, rörande

a ) Perſoner; deßas namn 92, ſkyldſtap 91 , husliga förhållan

de 96, boſtällen och egendomar 97 (namngifne Swenſka

gårdar 97, Landſkaper 99,. Stader 100 ), wärdigbet

(Thignar 100, Jarl 101 , Anförare, i ſynnerhet till ſ106 101,

Skalder 101), egenſkaper (godr, nytr , ſnialle, ſpakr 102,

drengr (trik ) zc. 103), utfärder (öſtligt ut : til finland

2, Lifland 104 , Eſtland , Gardarike , Bolmgård 105,

Auſtrwegr 105 ( Ingwars färb 106), Grekland 107 , Jeru:

falen , Lombardiet 108 ; wefter ut: til Danmark, Jut:

land 108, England 109 , weſtowegr 109 ), dödsrätt 110 ;

alt wiſa Runhällarne mindre bragderna 111 , än

Chriſtligt ſinie 112, och ſkiljas derigenom wäſendtligen

från hednifta bautaſtenarne 113.



&

1

1) Företag : 1) Refa ften , i annan lyftning an Bautaſtenen

113, od derå hacka runor eller rita märke 114 , jfr. 126,

140; deß ſtälle 115, ändamål (af allmänt erkänd wigt 115)
för ſjälens hugnad 116 ; werkſtälldes af närmaſte flägt och

wänner 116, ſtrar efter dödsfallet117, en åt hwarje afliden

117 , ſtundom flere åt en 117; gjordes omſorgsfullt 118 ; ſtund

om en häll åt flere 119, ſällan åt aflägsnare förfäder (ätts

hält) 120, ſåſom gagnande blott Chriſtne 121. 2) Góra bog

121 , dock ej efter forden ſed , heden hög, 122 ; ſtenkiſta 123.

3. Begrafwas i Ryrkogård 124) 4) Refa ſtaf 134 (öfwer

en i owigd jord begrafwen 122not). 5 ) Gera likhus 125.
6 ) forboner får aflidna 125 - är kunſtensmärkens eller

Runhällarnes huft udfalliga föremål 129. ) Wågs

ody bros anläggring, m . m. för lättare färder 127, äfwen

för ſjälens hugnad 128, ſtundom enligt dom eller löfte 129

(namngifne broar 130) ; fjälahu $, gäſtgifwerier 131 .

fl. 2. Stoder, nättare tillhuggna 133 ; babbla 135.

FI. 3. Rors 13, (äfwen med muntſtil 137 , eller utan inftrift 188 )

påminna om förböner för döda 138 ; få äfwen blotta Pors:

tedningar (märke) 139.Korstecknen på Runhälarne :41,
Lab. V , likna dem på Angelſ. mynt 142 , äro alla Chriſtna

143 (ej Chors Hammarsmärke 143 not).

SHE'Runſtenarnes tidhwarf'i Swerige, förſta Chriſten

domens tid 146 .

Fl. 4. Grafſtenar, tilhuggne og lagde 147 , bugtiga ( walfftes

nar 147, äfwen med munkítil 148), eller flata 149 (a med

riſining i äldre ftil 150, Lab. VI. a ; b i nyare ſtil, wanliga

Grafſtenar) 150 ; uppmana till förböner för döda 150, til

den dödes hugnad 151 ;underräitelſe om fjälamäßor 152 och

;
tednad med Runor 133 ; beſtämma ſjelfwa fitt år i angifwet .

årtal 153, eller i ſtora Påſt -Cykeln 154, Cab. IX; äro lagde

öfwer lekmän 155, och några Preſter 155 ; deßa ſtenars tids

bwarf 156.

b) Korta antedningar , 1 ) enſkilda

81. 5. på Bobagsting ; byggnader 157, bonader, m . m. 158,

drydeskärt, filfwerſked, m . m. 158, redſkaper och waror 159 ;
men inga ur hedniſka högar 159, ifr. 210 —

Runorna den ide boklärdes ſkriftedeii 100.

fl. 6. på Kyrkors tillbehör, jordfaſta, eller lösören 161, angifs

wande föremålets beſtämmelſe 161 , namn 162 , tiüwerkning

163, föräring til heligt bruk 165 ; derföre begäras förböner

156. Årtal angifne 166 ; rimmade inftrifter på modersmålet

167, på Latin 150 ; Ave Maria föreſtafwadt 168.
Runorna riſtade äfwen genom Preſterligt biträde 170, ſåle
deside i Chriſtendomen förbjudne 191.
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Unteđningar 2) till allmän upplysning:

ff. 7. i offentliga anſlag innehållande 1) Bunraden (blott
den Swenſfa)172 och Ave Maria:73, ( tidens Abc-böđer, jfr.

168, 214) ; 2 ) åtkomſtbecygpå faſtigbeter 173 ; 3)Gränsmár.

Een 175 ; 4 ) Anmaningar till allmänheten 176, fr. 127, 150 ;

Ff. 8. på mynt 197 , angifwande Myntmäſtarensnamn 177,

Stonungens 178; afta , från 1042-1074, äro Danta 179

(Guldbracteater 179, jfr. 160); mißtybde och falfta Runs

mont 18o.

B Utförligare uppſatſer:

Fl. 9. på Raflar 181; balkar 183, deras bruf 182, modet

gammalt (för tantebildftrift) 183 jfr. 22 .

Fl. 10. i Skrifter, Böcker , ferdeles i Götaland 184 , Xunböcs

Per 184, od Run-antedningar i böder 184 ;- intet gammalt

bref med Runor 186.

Bildteceningar jemte belſtafsriſtningar 187 , uts

trydandeän Hiſtorietedningar 187 , än finnebildligt tänkta förhåls

landen 187 , än wißa begrepp 189, med biomſtändigheter 188 ; tals

las rit , marki, ſkrif, ſerifrunor 189, och äro nordens älds

ſta ſeriftecten 189, jfr. 18—20.

II. MärkessRunor 199 :

Fl. 11. i bomarken ( af tankebilder 191) af Runbolftäfmer med

wilforlig bemärkelſe 190, 191 (på wårdteden , ett ſlags fulls
matt 193).

Fl. 12. på Kunſtafwar, Calendern , äro Runmynder rena bes

greppsteden , till att utmärta tidsſtiften utan afſeende på bokſtafss

ljudet 194 ; Runſtafwens namn 194,beftaffenhet 194;weco:

dagsraden 195 (Skottår 195, Söndagsförändringen 199, deb

Eyfel, Soleirfeln 197), tankebilder: 197, Prim 1979Gyls

lentalstectnen 198. Run:Calendern riſtad på olika föres

mål 199 , till urſprunget mydet gammal 199, tidigt ändrab

efter Kyrko-Calendern 199, förſedd med påfestafla196, 203

Tab. IX (denna förklarad 203 not 5), och länge fortfarande

200 ; i fednare tider af 3 olika arter 200, 201.

Runſafwens uppkomſt och allmänna brut Norden 202,

Minnesmärken med Runor ſåſom Eroltecken 207.

Slutlig Sterblick på Xunminesmerken och deras cids

hwarf. 209.

Runminnesmärkens hemland 209, antal på ſerſkilda orter

209 , tidhwarf, ide hedendomen 210, utan ungefär åren 1000

-1220 de fleſte 211, några mellan åren 1228-1525, med

namngifna årtal 212 ; reditare Runtedningar 213, äfwen uns

derſtudne 215 not. 8. Runornas anwändning i npare tider

215 , 216. Några Slutſatſer 217-220.



Anwisningar till bifogade Teckningarne *) .

1.1-10) Lanſebilder ; ifr. fib. 19 , 20.

11, 12 a) Runınyndernas länneſtrel, fatte ien grundtyp , 1.67

12, 13) Samma känneſtret, råſoin Bolläfwer, 7. 39, jfr. 36.

14 ). De ſamma med ftaf (på Forſa -ringen ) ifr. 30 , 167.

14 A , 15) ifr. f. 25. 15 a )F. 35 not . 1, 16-20 ) 1, 21, 22, 40.

21) De af blotta känneſtreken ( efter b) äro af år 1628, fid. 41 ;

De föregåendefinnas redan på Runtaflan afår 1599.
22) Baut, 8o3. f. 33. 23) P. 33, 124) Från Weſtergöthland.

25) Drdet Rubl, Kummel, på en Runſten..

Fl. XI: 26) Saralder ſ. 192. 27-29, 34-36 ) wid Mortorp ſ.

199. 30 ) Karolus f. 192. 32) Olafur f. 131.
fo

Il . Runmärken ; jfr., Cap. VI. P. 40, 26. Dgham (. 38. not. Tri-,

Fior:, Atrs , Twisdeilur ( Runraden i 3, 4, 8 eller 2 äts

ter fördelad) med motſwarande wanliga Runor, ſid . 52,
ifr. 5o .

ge
Runmärkesarter, f. 53, 54 ; ur Baut. -67, 819, 1. 55.

III. Fl. I. 1) B. 327. fid. 145. 2) B. 244. 3) På Gripsholms

Slott ſ. 106 , 107. jfr. 105, 95 not. 2 III

Fl. II,a, b) B. 987. 1. 137.. c) wid Haqgwar på Gottland. fa.

Iy. Ft. lll. a) Wid Sitawarpsudde på Slano (jfr. fid. 138 ). bil

b ) Mid Bondarfwe på Gottland, 1. 137 ; perfonerna ted :
w

nade å forſets andra ſida , ifr. ſid. 187. c) På ön Man, fid.

139. B. 258 ſid. 144. B. 347. ſid. 140.

y . Korstenen på Runſtenarne, rib. 741–145 (öfwer ftrifna zilfsbe

for anwira :p | Bautil,be onumrerade äro afAngelſ.inynt)
AT

B. 539. fid . 187 .

VI. FI. IV . B. 940 och 938, ſ. 148. B. 983 ſ . 148 ; 136 ; a ) B. fle

921 P. 140. 6) Wid Anga på Gottland ſ. 153. c) Nord.

Fornl. 64. mo

VIL Fl. V. a) P. 157. 6). 158. C , d ) ſ. 159.

Fl. VI. 1) f. 161, 2) L. 167. 3) ſ. 165. 4) L. 169.
be

VIIT. Fl. VII. a ) l. 172. b) ſ. 193. c) ſ . 174 , jfr. 124 .

Fl. VIII. 1) T. 1776 [1 a) en annan framſida ). 2) P. 1177.

:.,3,4) f. 178. tu

Fl. IX , XII. a) ſ. 199, b) Worm. 299. ſ . 183 , 193. 6-8) 183,

IX . Påfé'tafra , beſtrifwen ſ. 203 not. 5 ; deb brut ifr. 1. 513,
154, 157, 158, 167 ,

111c

no

H

F

ifr. 199.

!

61** De äro af Lieutenanten wid Flottans Conſtructions:Corps,

Ahr. Engel, uppritade på papper, och derifrån på ſten ome:
Delbarligen aftryd te.



Juledning.

Bemerkelſen af orbet Runor.

Mer Runor förfës m i allmänbet bår i Norden Bruce
kade gamla fkriftecken. äldſta ännu bibehållna Nordi.

fta urkunder inneburo Nunor ) ſå wäl uppfattningen

af hwad röndt, kändt och bekant blifwit, ſom frantſtällnins

gen deraf och medlen för meddelandet. Ordet Runor

war fåledes hos wåra förfäder, likafom Litteræ hos Ros

marena, icke inſkränkt till blotta fkriftecknen , utan innes

fattade tidika tidens wettenſkapliga och ſerdeles wittra

bildning, och fornåldrens wittra idrotter. Fullſtändiga uts

wecklingen af forntidens Runor i denna widſträckta bes

märkelſe tillhör icke denna afhandling ; bock, enär detta

begrepp ſtått med ſkriftecknen i ett ſådant förhållande,

att ej blott detta ſkriftecknens allmänna namn, utan i

flera fall äfwen beras hufwudſakliga beſtåndsdel, ſtafs

wen ), uttryckt detſammna, hörer till Runläran att förut

något närmare antyba hwad bildningsföremål under Ru

nor i forntiden hufwudſakligaſt innefattabes , ledande till

beſtäminelſe af oinfånget på wäl för begreppet af ordet

Runor, ſom för den bildning forntiden förutſatte hos en

rumfunnig eller fulärd Runmäſtare.

Runor i widſträckt bemärkelſe

antyda ſåledes hwad wi falla :

I. Wettenſkaper i allmänhet, och deris

bland ferdeles :

3
1 ) Sing. Xun ; Plur. Xunir, Runar ; nu Runor.

Hwað rom i Yafthrudnism . 0. 42, 43 (i Edda , 3 $1.

Lerten , tr. Stodh. 1818 ) benämnes Jörna ocallra Goda

Runar, talas berſtädes 0. 1, 55, Famt i Alvism. 0. 36

fornſtafir och är detſammaromfornſpjöll i vëluſp. v. i ;

lemf. flere nebanföre åberopade fällen .



1. Siſtoria , Saga, eller berättelſe om perſoner 8 öden

och timade händelſer .

Så beteckna mål:Runor bibragta underrättels

ſer, 3) Wal-Runor kämpaſagor, berättelſer om ſlag

och hieltebragder “). folkwiſorna frågasoci i lika

mening: hwem ſkall föra wåra Runor med åra,

d. ä. wärdigt och troget förtälja eller beſiunga wira

öden, deßa händelſer. Det räknas bland Konungss

liga idrotter att känna ferſkildta perſoners och tide

hwarfs hiſtorier , æfin :Runar ok åldr-Runar 5).

2 , Allmån Idroom , en widſträdt, genom egen erfa

renhet eller andras underwisning wunnen fännedom uti

hwariehanda ämnen , mångwetande.

Sotnen Wafthrubner hade genomwandrat nio

werldar ) och war ſi lärd, eller ſom det heter, få

mångwis ), inångwetande , att Frigg fann det äfs

wentyrligt för ſjelfwa Dren att i deßa äinnen oro

werla med honoin 8). Då Oden, fådant oaktadt, un

der ſkepnad af wandringsman , ined nanın af Gång

råd , beſökte honom , och de kommit i ſamtal, kalla

begge deßa kunſkaper Jotnars och Gudars Runor ') ;

och till ſlut finner Sotnen med grämelſe att han meds

delat ſielfwa Odenfina fornkunſkaper, fornſtafir 10),

en benämning, bwarmed äfwen Oden utmärkt dem 1).

De troligen lika mycket Ethnologiſka, ſom Philo

logiſka uppgifter af föremåls benäinningar hos olika

folkſlag, hwilka dwergen Alwis under beföt i de 9

werldarne inheintat, kallar Thor likaſå fornſtarwar

( fornbokſtäfwer, fornkunſkap ) od witsordar att han

aldrig förut funnit flera i något bröſt 2).

3. myth, eller Philofophi ofwer aturen ,
d. ä. forntidens på förenäinda kunſkap grundade åſiga

" ) Gudr. Ov. I V. 23.

Selg . O.o. II 0. 10.

Xiksmál v. 40, 42.

5) Dafthrudn. 0. 43.

Frodr edr Alevithr (altwetande) Jötun ; anf. ſt. 4, 6 , od
alsvinni v. 1 , 42.

Anf. ſt. 3. 2.

Anf. t. 0. 42, 43.
voj Anf. t. y. 55 .

1) Anf. t. 8. 1 .

Alvism, 0, 36.
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ter af naturens förändringar, werkſamhet och inflytans

de, ſamt derefter uppgjorda Philoſophifta ſluttſatſer rös

rande werkningslagarne och bwad i enlighet dermed

kommer att rönas , ofta i widſträckt och hög uppfatts

ning.

Med åberopande af fin wandring i naturens

9 werldar, framlägger Sotnen Wafthrudner gamla

åſigter af naturen , deß gång och deß krafters ſtrid

med hwarandra, werldens undergång och det derpå

följande tillſtåndet, ſaint witsordar att deßa hans

mythiſka uppgifter woro det fannaſte, det tidförlitlis

gaſte, ſom han kunnat uppfatta af Sotnars od Gus

bars Runor 3) eller fornſtafwar. Sådant, äfwen

med beſtämmande af tillſtåndet efter döden, förekoms

mer äfwen i Solſången under namn af Runor,

hwilka der4 ) uppgifwas wara riſtade af Njords nio

döttrar. Sådana äro odkrå den nörktalandes Ru :

nor 5), Hwilka Afarne & Idawatten efter werldens

undergång fitta och begrunda raint i bela fitt rains

inanhang inſe.

4. Sedelåra, eller grundſatſer, bufwudfanningar för

danande af finnesſtämning och handlingsrätt; lefnabs

· wishet och klokhet, grundad på rön och erfarenhet, els

Yer moraliſt bildning i allmänhet, odkfå ined antyd

ning af handlingarnas fölider afwen efter detta lif

wet, MoralPhiloſophi.

Hithörande Kunor, d . &. råd, förmaningar,

Flokhets och ſederegler, framſtällda råſom föreſtrifter ,

Järdomar, tänkeſpråk, paraboler, m . 111.; i allmän

bet moraliſka grundſanningar eller hwas eljeſt

Pallas gamla Ordſpråk, äro hufwudinnehållet af

de gamles ſå kallade Zoga Wira , Såwamål, 331.

Hávamál") , hwartil Lodfamners ſånger och Runta

len utgöra ſlutet eller fulländningen . Doen upps

e ) Vafthrudn . U. 43, 55.

4) Solarliod 1. 79.

5) Fimbulcys Runar; v8luſp. v. 6o ; jemf. fimbulthuls Ru:

nar, Runtalsth. v. 5 .
9 Hávamál, uttaladtSa'wama'l, af adj. hár , há , hátt, (har,

baº, baºtr);i beſtämda formen háa, háva, haº, ha'wa, jemf.

gaml. Euft. hob, Cyff . hoch, Fr. haut, ( uttaladt hå ), 6. &.

bog; höga, od mal , mål, rång, qwäde, wiſa .



6

14

wäſenbe, inuntert umgänge od äbelt bemödande att

wanda allting till det bäſta, tillwinna ſig medmennis

ſkors uppriktiga wänſkap. - Gamman :Runor cier allt

hwad ſom tiù idrottsmannens förınån intog rå man “)

ſoin qwinna 5) war ſåledes härmed liktydigt ; od dens

na idrott ett af de wigtigaſte ſlags Runor, rom med

ſkäl fades borttaga eller afwända alla ſlags förbannels

ſer ) och äfwen i de gamles tankar utgjorde den ſtör

ſta jordiſka lycka eller egentlig fälhet.

3. Srds:Xunor, Biarg:Runar, ffidligheten att

bielpa eller rädda en fuf, läkare- idrotten , med ſerdes

les 'afſeende på förloßningskonſten och kännedomen af

menniſkokroppens beſkaffenhet för främpors behand

ling.

4. Lindrings:Xunor eller Ort : Xunor, Lin:

Xunar, Lim :Runar, Läkeſkickligheten att lindra

och ſtilla ſmärtor, hela får och afbielpa åkommor , be

roende af fännedom oin naturen och deß krafter i der

gifne inedel, ſåſom örter, in . 11 .

5. Swall :Rinor, Brim :Runar, ſkickligheten att

färdas till ſjös och att rädda ſig undan lif8faror wid

floſivad och ſtormar ; navigation , ſtyrmansfont.

6. mål:Runor, Mál :Runar , twiſtemåls- eller

rättegångsſkicklighet, kännedom och förſiktighet wid måls

genomdrifwande, Juridik. Lagfarenheten drefs äfwen

i fordna tider med , fina ſerſkilda former, men efter en

fla lagar .

7. Snille:Runor, Sug: Runar, förmåga att ge
nom ſnillebragder utmärka ſig, fintlighet och ſniče,

eller egentlig Witterhet.

Sefwen de till den tidens Wältalighet och Skal

dekonſt börande egna benämningar, widlyftiga om

ſkrifningar och beſlöjade uttryck , eller hvad de kal

lade Skaldſkapar kenningar, betecknades – ännu

på 1200 :talet – med Runor. Sturleſon låter i ſin

Edda Aſagudarnas Talare Brage i en berättelſe uts

weckla försiger anledningen dertill att guld af frais

derna benzincs gotnars mål, orbalag eller tal, och

11

le

4) godfafn . v. 11.

5) A. ft. 0. 6 .

A. 1. 6. 26 .
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Erage förklarar derjemte, att det war i Runor els

ler Skaldſkap , ſom ſådant ägde rum . Att än yts

terligare förſäkra oß att ordet Runor dentiden och

här är liktydigt med der ifrågawarande Skaldſkap ,

d. ö . Skaldernas poetiſka benåmningar och om :

ſkrifningar, eller ſkaldeſpråkets egna uttryck, låter

han Åger upprepa ſamma ord od medgifwa att

detta begrepp år i Runor eller Skaldeſpråket ges

noin en ſådan benämning wäl inweckladt eller

doldt ?). Det är i ſådant afſeende od) wid frågan
om dylifa Runor ſom Sfalderna ſägas wara upps

hofsinän eller lika vinſkränkta herrar och mäſtare

öfwer all Runkunſkap, Rynni 8), ſom ſmederna

äro öfwer fitt ſmide och Lagmännen öfwer lagens

ſkipning. Detta ſlags Nunor komma att ſerſkildt,

ſåſom tankebilder, närmare omförmälas.

ada deßa Runidrotter åſyftade att genom inre

wärde och perſonlig förtjenſt ſkaffa idrottsınannen till

gifwenhet, ` inflytande och anſpråk ramt gagn och ſällhet

för honom och medinenniſkor. Ada förde till ett ſådant

inåt den , ſom rätt fände demº); Hug-Runor, ſåſoin in

nebärande ſnille och ſjälsſtyrka, od lifwet äfwen i al

la de öfriga, woro dod ſerdeles högaktade och deras tills

hörigheter wältalighet och ſkaldekonſt - anſågos för

gudaburne 10 ) eller från Gudomligheten i och med wis

hetsmjödet meddelade menniſkoſiälen , hwilken åter genom

ſelfwa idrotten , o . ä . ſjälens förmåga att draga förs

del af forekommande utinärkta föremål ) , orſaker och

werkningar till ideers uppfinnande och ſnillewerks fram=

bringande, förmår deraf göra rätt anwändning.

Enligt forntidens åſigter lära åtminſtone några af

deßa Runidrotter efter olika bildning i olika mått och

förhållanden tillhört de olika forfflagen Aſar, Sotnar, Vas

ner eller Alfwar och Dwergar 2) neml. ſåſom :

7) Braga Xird . ſ. 83.

8) Málsliſt. efter Skalda ſ. 281,

5 Xuntal. v . 27.

Joy Runtal. v. 5. Sigurðr. , 15. Sávam. 0. 81 .

*) Sigurdr. V. 15-18.

Hunt, . 6 , 7. Siguror, 0, 19, 20 .



8

ma

1. Bokliga konſter, Witterhet, bok:Runar, beſtående

ej endaſt i ffriftligt, utan äfwen i ledigare munts

ligt föredrag, tros genom en Oden tillkommit Aſar

ne, hwilka bäſt kände deras riſtning och radſättning

eller uppläsning och föredrag (riſta oc rada.)

2. Bergnings-Runor , Biarg-Runar, en ſerdeles rädda

nings och bergningsſkicklighet, må hända äfwen ett

ſlags bergriſtningar, hade Ulsvither ( allwetande,

allfunnige) förſkaffat Sotnarne, hos hwilket folkſlag

inan ſkulle få (fá ) dem , men inot detſamma berföre

Pröfwa ( freiſta) fin ſtyrka 3) .

3. Au- eller Si-Runor, 21:, Uvl-Runar, att genom

fullkomligheter och ſättet att wara winna inſteg i

menniſkobiertat och der bibehålla tillgifwenheten, en

utmärkning tillhörande de wiſa Vanerna och Alf

warne, hwilka erhållit deßa Nunor af Alfwen Dua

lin. För att blifwa delaktig af deras biträde, behöf

de man bedja och blota ( offra) ; bättre anſågs Dock

att till gillesgåfwa ej behöfwa dein bedja, än att

hafwa nycket att för dem blota 4 ).

4. Kraft-Rúnor, Weigin :Runar, ffidligheten att wers

ka genom hemliga, d. ä . i admänhet mindre kända

krafter eller owanligare konſt ; bem ftall Dain förſt

lärt att tillreda och anwända (roa, rænda ). I deßa

konſtgrepp anſes dwergarne wanligen fåſom mäſtare.

Runidrotter eller Runor i denna widſträckta bes

märkelſe utgjorde ſåledes de olika foifflagens ferſkilda uts

märkande färdigheter, i hwilka tillſammanstagne den bila

dade mannen , ſå länge deßa folkſlag ännu ei närmare

ſlutit ſig till Kwarandra, måſte wara fullkomligen öfwas

eller göra dem till ſina egna, få wida han wille bland

dem , ſom ägde den ena eller andra, uppträda ined lika

utmärkning och öfwerlägſenhet. Det war derföre, ſom

Doen fielf få noga utſpanade hwad han kunde finna uts

märkande och användbart hos de honom ei redan ti

gifne Zotnar och Dwergar 5), då det af honom då upps

Fain

9 ) Freiſta, jemf. Xunt. 8.7 od Vafthr. v. 5 , 9.

1) Runt. 8. 8.

5) Semf. Dafthrudn . od Alvismál, Sávam , 1. 106-112 .

Bragaræd ſ. 84-86 .

NO
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De
ramlade kunſkapsförrådet blef den odling , de Runor,

f
ſoin hans mera allmänt bildade anhängare tillegnade

fig , och det är derförė, ſom i några handſkrifter af den
10

na gamla fång till de angifne arterne lägges ännu en ,

eller

M
5. Unga , nya , rena Runor , mærar : Runar , med

11

anmärkning att de tillkommit menniſkorna (i Mans
lo

hem) , d. 8. dein roin tillhörde den nyare Odinſka
ng

ſtaten , ſamt att några af andra blifwit riſtade ).
Te

Men hwarfen fak eller benäinning bafra alltid bis

behåll'it denna renhet: mißförſtånd , egennytta och widfke

i pelle giorde , på grund af de hos den ſkicklige Idrotts

mannen förinärkta lyckliga följder , uti Runidrotterna

prwäſendtliga ändringar och tillſatſer. P& Runornas räf

ning , ei mindre ſåſom inſigter , med inbegrepp äfmen

af ſkriffonſt, än iſynnerhet råſom ſkickligt utförda förot

ter , föröfwades Flerfaldiga mißbruk ; beſtående i deras

# riſtande wid hemlighetsfuưa företag för åſtadkommande

af hwariehanda beſynnerliga werfningar , eller ett ſlags

troddom , hwarföre ock Runor förekomma ſåſom :

IIL Trolltecken , Kraft -Runor ,

Meigin Runar.

Att Runor blifwit riſtade under påſtående att rå

dant ſkulle åſtadkomna eller afwända wißa öfwernatur

liga werkningar , är nog bekant för att ide mera blifwa

twifwel underfaſtadt; och intyga på wäl ännu befintliga

dylika Runtecken ; ſom beſkrifningar deröfwer , att de af
oß wanligen under detta namn bekanta bokſtäfwer ders

till blifwit begagnade. in förmärkes en enda Runa

warit dertil nog, än åter anwändes flera , dels , ſåſom

wanligen i ſkrift , den ena jernte den andra , dels alla

till ett ord behöfliga iner och mindre konſtigt i en ft

gur hopſatte , och än åter inera wilkorliga figurer , hwils

fa blott tyckas till några ftrek bafwa geinenſtap med

Runorna. Innebådet af de många og befanta dylika

forntida troutecken intyga att de till en början warit ett

1

.

11

) Runt. v. 6 .
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ſkriftligt antydande af den önſkade werkan , hwars bok

ſtäfwer ſedan blifwit med mera konſt hopſatte , ſamt ſlut

ligen andra ord , efter godtfinnande antagne, hwilka ice

hade med werkan någon geinenſkap, och ſtundom ide ens

utgjorde en fainınanhängande mening, hwilfet äfwen äger

rum med dertid hörande befwäriningar , ſånger och bös

ner; hwarföre oc häruti icke är att wänta ſerdeles djups

finnighet eller något af wigt ) ; och är det märkligt att

. a ) Eneller annan ſerſkild Runa begagnades i wißa fall,
t. er. Runan nod k fåſom au- Runa , Sigurdr.6. 7, att

warna genom hogkomſten af ämnet för deß innehåll nod

(jem.Här längre framfid . 14 ) ; Tyr T till Seger-Runa, anf.

ft. v. 6, att uppmana til mod ; begge ſåledes finnebildligt

eller allegoriſkt. Åfwen uppgifwes i rednarehäfder att Rus
nan So! ſkulle begagnats tiử att ſtinga ſömuthorn, D. ä. att
fofia någon.

b ) Flera Runor jemte Hwarandra förekomma äfwen , fåſom

i wanlig ſkrift. Huru detta Runornas bruk från äldre tider

och troligtwis urſprungligen warit att helt enkelt tedna wana

liga Runortill uttrykande af den werkan man åſyftade, upp

Lyſes af riſtningen , ſom blifwit gjord för den glöinſkedryf ,
hwilken rädtes Gudrun och i Ebba -Sången Gudrunarharm .

v . 21-23 , ſå beſkrifwes :

Woro i hornet

alla ſlags ſtafwar

riſtade od rödfärgade

läſa dem jag ej kunde :

ljungfiſken lång

å hedemarken( en orm , beſkrifningen på Runan 4 S

Ay offuret ( ett ar með fina agnar, d. ä. V.PF)

och djurens gap (beſkrifning på Runan nu);

af hwilfa Runor tillſammans blifwer ordet fuf d. ä. fof .

att
nat ſätt , ſom med fådana Runriſtningar ide war owanligt,

( iemf. Här längre fram fidan ( 4 ) blifwer deraf fus, d.ä. be

näger , böjd för något, ochpå begge rätten uppläſt , framſas

des ordet fuffus, D. ä. fofbenågen , ſömnſiut, hwilket juſt

war hwað riſtningen ſkulle werka . Andra likaledes på flere

ſätt, med enahanda deraf wid uppläſandet uppkommande ors

dalydelſe , finnas uppgifne, t. ex . motgulſot; att på den

(jukes naglar tedna Runorna till den ofta och för åtſtilligt
bruk anwända verſen :

S A T 0 R

A R E PO

Τ Ε Ν Ε Τ

O P E RA

ROT AS,
1 ,' ixtis .

ರೀDen ofta och
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de gamle Runmäſtarne på flera ſtällen förråda att de

ſielfwa anſågo och för fina lärjungar framſtällde fin uprs

bwillen tan börjas från fyra håll och läſas hel och hållen och

litwäl alltid gifwer ramma ord , ramt ſåledes lemnar ett prof

buru rigtigt fullomiiga Eroul - Runriftningar borbe ramman :

ſättas.

Flere åter bafwa ej få fonftig rammanſättning, utan gifs

wa antingen blott bokſläfwer ever wißa ord med Runor ,

t. c. (i ett "Rvennagaldr): Jag riſtar dig Aiar åtta ,

noder nio , d.ä. 8 1 A ochON; od tiu botmedelför utſot
orden Jhesus Kristus sotser (owing ?) mundum liberavit,

d. ä. Jeſus Chriſtus, Frälſaren , har befriat werlden ; for

lycka i brådſpel litaledesi Runor orden : Olafr Olafr Sa.
raldr Saraldr Lirikr Lirikr , ſamt läſes Paternoster
til S:t Olofs ära ; och flera bylifa .

c) Flere Runor till hela ord finnas ſtundom bopfatte i en

figur, (iemf. Xunl. cap. 3). § 8 teden , hwilfa fulle tjena

att återbringa hwad ſtulet är, innefattas på ſådant ſätt alla

Runorna til hwar ſitt af följande 8 ord : Baldr , Tyr,

Thor , Odin , Loti, Sænir , fiðlnir , frigg. Likaſå fins

nas efteråt wid ſlutet af ſomliga Buſluböner : Fidlnir ,

Fengộ, Thundr. m. fl. Odenspoetiſka benämningar, hwars

dera i ett enda teden ; ſådana tydas de Kunor warit , ſom

Egil fann hos den ſjúka Aidan ( iemf. ſid . 14).

d) Deba ſammanfatta teden kunde åter wibare hopftällas ,

äfwenſom flerfaldiga wilkorliga teden finnas anwända, hwils

ta blott i ett eller annat ftret ſynas med Runorna hafwa

någon lithet ; och tydas några teđen med tiden fått egna

namn, t. e . Capaldr, Ginfari, Salomos inſegel, m . fl.-

På Island iſynnerhet lära (efter 1200:talet) kunniga män ,

äfwen lärde och Preſter , rybelſatt ſigmed Runböder och warit

ryktbare för hwariehanda dylika , oſkyldiga konſtítyden . _ (Hér

á ' Islandi hafa margir menn fródir verid sem hafa Rúna.

bækar med færdes haft á fyrri dögum , jafnvel Klerkar og

Lærdir menn , og hava nafnkunnugir fyrri á dögum ve

rid af adskilianlegum konststickum og hafa tbó alldrei

verid kéndir ad nockri theirri óhæfu mönnum edr kui

kindum skada ad giöra. Olafs hins Gamla Skrif um Rú

nalist. Msc. Isl . på K. Bibl. i Stockh, fol. 64 , bls . 137.)

Isländſka häfderna omförmäla4 hufwudböder :Grænſkina

na, Gulſkiniia , RaudſFinna od Silfra , innehåUande alla

kända Runkonſter och annan kraftig ftrift – hufwudſakligen
gamla Preſtmäns , t. er. Sæmund Frodes , Halfdans i Fells

ſtad i Slättahlid , Thorkels Preſts Gudbjertſons, Dlof Los

nes ochStraumfiarbar Salles drotter , - hwilfa böder ata
gått förlorade; anf. it. 1. 133. Underrättelſer om defa Pons

fter ſaknas dod ide i andra 'uppgifter , och har Ion lärde i

fitt Skrif (Mic. på Kongl. Bibl. i Štodh.), på 1500 :talet,
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te

t

119

gifna Runtrou om fåſoin ett allegoriſkt konſtwerk ) Hwars

med den okunniga och widſkepliga hopen förbländades.

Det war den gamla tron att ett ſagdt ord oundwilligen

ſkulle gå i fullbordan , ſom härtil blef hufwudſakliga

grunden ; wörtnaden för derjemite öfware myſtiſka företag

gaf Runriſtningen helgd och bekräftelſe, den af omjtäna

digheter beroende utgången gaf konſten aftning och förs

troende . – Om ei seßa widſkepelſers äfwen finaſte röts

ter hade en få rik och afgjord näring i menniſfonatus

ren , ſkulle inan ſannerligen förundra ſig mera öfwer

den lättrogenhet och det firande efter det underbara , ſom

ännu i wåra dagar ända till widunderlighet blandat ſig

med tidens förfining, än öfwer den gamla trolldomen ,

ſom i de meſt affäggna tidehwarfwen näſtan endaſt af

den okunnige förblandades med höjden af ſnille , wishet

och bildning. Således, långt ifrån att förwiſas till glöm

fkan , torde äfwen widſkepelſerna förtjena följas på ſpå

ren , enär deras urpkomſt och wantrons utweckling ofta

nog torde befinnas härflutne ur mißförſtånd af fornti

dens högre och för mängden mera ofattliga grundläror ,

lifafom bär råbeten , hwilfen fåg i alla hyfsningens egen

ſkaper något öfwerfinnligt , ſnart inbillade fig att Rus

norna inneſlöto förborgade och öfwernaturliga förmögen

beter.

1

le

ll

ENE

W

tu

W.

len

13

ice

des

102

10.

tit

I de

| be

C

|

1912

ſamt i lednare tider Jon Olafbon af Grunnawił i fin Runo:

logi . (Mſc. i Köpenhamn) äfwen häruti gjort åtſkilliga an
tedningar.

I K. Antiqvitets-Ardjivet i Stocholm förwaras en dy
lif Isländſk konſtbok från 1400:talet, på pergament af 32

handa botemedel och konſter , med dertillhörande ritningar ,

böner och ſånger. Derutur will jaganföra attdetderafri:

tade Salomos inſegel tillſkrefs ſerdeles ſtor werkan ; den ſom

bar det på ſig , kunde ide drunkna, ej ſkadas af wapen eller

dö ſwår död eller något honom til ſkada lända ;, äfwenſom

medlet art injaga fruktan hos ſin owån , att riſta * * e

påen risqwiſt,com bäres på bröſtet ,Kwariemtemanbör
man af

mārkt, ſamtläſa 3gångerrätt framod3 gångerbaklänges

orden : ſprengd mans hoc flydi tuui bol , od) bakfram : boul

tuui flydi hoc mans ſprengd , förtjenar att anföras , emes

dan dettaide är annat än minnesorden , rom innefatta Dans

) . ſid . 14 .
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Ehuru gammalt detta Runornas bruk än är , bar

jag lifwäl icke funnat utröna att det warit annat än ett

miſbruf af ſkriftecknen , ſom urpkommit förſt när ſkrift

ifrån denna hemlighets äldſte innehafware för allmänhe:

ten begynt framträda. Sielfwa konſten att med några

ſtref beteckna ljud och tankar ſkulle wäl under de förſta

med ffriffonſtens hemligheter ! almänhet mindre befanta

tidehwarfwen wäcka en fynnerlig förwining och anſes i
fig ſjelf råſom en trottonft, ſom ei funnat nppfinnas els

ler utöfwas af andra än Gudarna och deras rändebud

eller den , ſom med högre wäſenden ſtodo i närmare för

ening; men ockſå ſkulle de tecken , ſom ſå hemlighetsfuďt

werfade på fjälen , tilltros icke mindre werka i hela na

turen , och följaktligen ſnart blifwa anſedde ſom en hufs

wudſak för werkningar, hwartili de brukades blott fåſom

en ſkenbar biſak.

Detta wiſar ſig redan i den ſerdeles Nunkunniga

Brynhilds föreſkrifter oin Edrotterna. Der gifwas wiss

ſerligen beſtäinda hänwisningarpå wanliga Runinyn

der , ſamt huru od hwar de för ändamålet ſkulle ans

wändas; men nå wäl af detta deras bruf , ſomn af fielf

wa yttrandet i föreſkrifterna berom , inhemtas , att deßa

riſtningar woro till och med af henne anſedde, om ej all

deles öfwerflödiga och owerkſaınma , åtminſtone icke bes

böfliga. Betraktoin blott t. ex föreſkriften om 20: eller

01 Runor , umgängets eller huslighetens Runor, nem

ligen : För att genom huslighets- och umgänges - idrotter

eller egenſkaper bafwa ett trefligt hem och huſtruns jeins

na tillgifienbet, bör undwikas aut hwad derpå kan haf

wa ett menligtinflytande, och i ſtället bådas ſtörre gäs

ſtabud, faint för ſådana ſamqwäm hafwas tillräcklig

brygd , tilredd af wälſmakliga örter. Sedan allt annat

behörigt i enlighet härmed på bäſta ſätt war anſkaffadt,

kunde man , om rå behagades , (för att gifwa tidſtälls

ningen ett myſtiſkt utſeende) gerna och med förboppning

om framgång riſta Runor pådryckeshornet och på bans

9) Mynd är en ide länge ſedan ännu bruklig Swenſt benäms

ning för hwab wi kaua ftapnad (utſeende ), eller iſynnerhet

figur, hwilken , ſåſom för Runornas figurer paßande , Här

afmen wib beras beftrifning begagnas.
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den , ſamt Runan tod på nageln , der den ſnart funde

utplånas, men ſå länge den derſtädes war ſynlig, alltid

tjente tid påminnelſe att wara förſigtig och warſam , efs

terfinnande denna Runas innehåll , neinl. 17od ; od när

aut få tiagått , förſäkrar Runläraren billigtwiß með full

tidförfigt att en rådan dryck icke år til ftada blans

dad , eller att den , med aút detta myſtifka , war lifwät

Helt oſkyldigt tiredd och wanlig.

De enkla 'mynder på detta ſätt wunnit anſeende få

ſour undergörande, bör wäl, ſedan mynder ſammanſat

tes rå konſtigt att de föreföllo ſielfwa innehafwarne af

konſtens hemlighet ſwartydiga (iemf. Runlår. cap. 3,6 ),

det anſes mindre underligt om en mindre kunnig , wids

ſkeplig allmänhet förwinades öfwer deras werkningar

och trodde i fjelfwa de riſtade mynderna ligga en öfwer

naturlig fraft , bwilfen en mäſtare i konſten ſkulle efter

godtycke funna rigta od anwända. En forntidens uts

märkte trolrunriſtare Egil Skallagrimßon gaf od wid

flere tidfäden ſtyrka åt denna foiftro. Så t. ex ., en

gång kallad till en ſjuk flickas hielp, framdrog han uns
der hennes hufwudgärd ett hwarfiſkben , teďnadt med 10

lönſtafwar , innehållande hwardera ett ord. Då han ins

fåg att Runriſtaren med dem hade haft för affigt att

winna flickans kärlek , men derutur kunde tillika utwecks

las andra ord , hwilfet werkat att flickan , i ſtället för

att blifwa fär , blifwit ſiuk, eller ſåſom forntiden ſielf

uttrycker fin folktro: de riſtade Runmynderna hade wers

fat inera efter möjliga orden och innehållet än efter Run

riſiarens åſigt; råder han : ej må den Runor riſta, rom

ej år wål ofwad , tv det warder mången till men, om

en lönlig mynd är flertydig , d. ä . on den ej är bättre

fammanſatt än att derutur kan läſas annat än hwad

ſom warit åſyftadt.

Uppgifterna om få wäl anwända mynder , ſom om

ſättet att begagna dem , lägga för dagen att Runtrou

domshemligheten i forntiden , urſprungligen od bufwud

ſakligen , utoin de derwid förekommande andra hemlig

hetsfuưa företagen , beſtått i idrotter eller ſkickligheter ,

till en början ſerdeles den att ſkrifra, omſider att ffrif

wa 'med inwedlade od konſtigt ſammanſatta mynber ; äfs

wenſom att wißa af godkände mäſtare brukade eller fam =

10
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manſatte och lika fäfert ſom andra foitſlags ſkyddsbilder

läsning öfwer ſjukdomar , m . m . d. för werkſamme ans

ſedde Runtecken , jemwäl blifwit begagnade af dem , ſom

ägde mindre inſigt i Runorna eller konſtens urſprung:

liga hemlighet , men likwäl föregifwit fig fänna konſten ;

hwadan ock i dithörande böcker finnes en mängd af Runs

inynderna oberoende troltecken .

Men deßa kraftiga riſtningar , de må för öfrigt hafa

wa beſtått af egna mynder eller de wanliga Runornas ,

hwar för ſig eller flere i en mynd hopſatte , finnas dod

aldrig i forntiden utgjort några egna Runarter, hwar

före de icke haft eller kunnat hafwa några ferſkilda dem ,

med afſeende på deras myſtiſka eller magiſka bruf , tills

kommande benämningar , ſåſom ferſkildta ſlags Nunor ,

t. er. Siſt : Runor att få fiſk , 0. l. w . När dylika

trollrunarters namn eller dertill uppgiorba beſtämmels

ſer hos Tednare Runbeſkrifware förekomma 10), är ſådant

ett mißförſtånd och ingalunda grundadt på förfädrens

bruk , eller enligt deras åſigter , utan blotta nain-til

30) Detta mißförſtånd märkes iſymerhet hos den annars grunds
silige Verelius , hwillen oft att med Rugmans anwisningar

af allt detta göra en ordentlig uppſtällning, ſom ſedermes

ra blifwit i allmänhet efterföljd. Följande är en kort öfwers

Runorna Beltodo enligt deras åfigt af 2:ne ſlag: 1) mål:
Runor , eller ſkrifteden , och 2) Troll : Runor , eller Rus

nor, hwilka tiütroddes öfwernaturliga werkningar. M & ls

Runorna woro grunden od Erol -Runorna fortſättningen

och utwedlingen, fortgående i öfwer 20 grader elleralphabes

ter med en efter graderna ökad kraft. Gradindelningen an :

tages hafwa ſkett på det ſätt att i '1: ſta graden eller alpha.

betet fick hwarie Runa ett namn , anwiſandedetföremål,
hwilket Runans mynd liknade eller ſkulle framſtälla , t. er.

Y kallades madher , d. ä . man , menniſka ; i 2 :dra gras

den Keſkrefs en egenſkap hos det föremål, ſom med Runmyu:

den hade gemenſamt namn , (dod utan något afſeende på

Runmynden ,) t. er. Madr moldar auki , d . ä . menniſkan

är mullens förökelſe; i3:Die graden gjordes ett annat dylikt

1. w. på råbant ſätt blabes-gradwis auamyndnamnens be:

ſkrifuingar , och redan efter 7:de graden ſkulle behöfwasen
talds wishet att förklara Runan , då od de mörka Troll:
Runorna börjades, af hwilla hwarje grad eller ſlag ftule

Hafwa fitt eget namn odi egen

den eller ſlaget, Sialm -Runor ,in;te Speld :Runot, 12t:e

Lin -Runor , hwilka ftulle tjena att lindra Slades Kunors
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lämpningar , bwilfa den forntid , ſom dem begagnade ,

ide widkändes .

1

Runor i inſkränkt bemärkelſe

innefattade åter de mera egentliga medlen för tankans

framſtällande ſå wäl muntligen ſom ſkriftligen.

1. Muntligen utgjorde Runor ett ljud

ligt frambärande af tankar eller

1 , Uttal , utfaga , tal i allmänhet, råfoin tanketec

ken , fattliga för örat.

S rådana Runor bragte ( fick 1 ) Oben hwad han

förut riſtat , hwilfet på annat ſtälle kallas galdr

at gala 2), d. ä .genom articulerast ljudangifwa,
måhända äfwen metriſkt föredraga .' ' gainlu vers

ſpråket är Runi benämning för en man och Ru
na för en Owinna, med afſeende på denna bemär

kelſe, emedan det är liktydigtmed ſpjalli) och más

li 4 ) , ſom beteckna talande, ſpråkande 5) , och att

runa ,

nas

werelm
:Runo4.de Belg - Runor , 19 :0e Sol : Runot ,

.,

gifwa makt att uppkalla döda och beſmärja andar; (Verel.

not. till Serv. Sag. 1. 98 följ.,m . fl . jednare förf.) -

Men för hela denna Ram Runornas od Swart: Runa

Staftofs uppgjorda gradering od deb forntida werklighet

gifwes ingen annan grund än att en eller annan på 1600 :ta:

förmodat att de hedniſka Nordboerne öfwer 1000 år före den

tiden ſå begagnat Runorna: Deremot gifwa äldre odmedel:
tidens Handſkrifter ,uppfatte af fakkännare , beſtämda upplys:

ningar om de i denna uppſtädning ſammanblandade ämnens
rätta beſkaffenhet, deras forntida ändamål och bruk , nemli:

gen : myndnamnens omſkrifningar af Skalderna till ett ſlags

egna ſnilleprof, ſamt de åberopade Runarternas namn fåſom

beteđningar på ferſkildta ſlags Runmärken eller Runornas

urarter , hwilkethär framdeles närmare utwedlas (i Xun.
låt.13 6 6 cap.)!

1) I runum fac. Runtal. v. 20 .

a ) Anf. ft. v . 15 .

s)Skaldſkaparm , i Sturt. Edda f. 173 , 199.

59 afmæla , tala,

, ; to s.

de fit

1

Gospel. His
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runa, Ybl. tyna ), är ſpråkas, talas wid. Häraf

inheintas ocł egentliga betydelſen af Gamman :Rus

nar), d. ä. tal tii gaiman , till nõje , behagligt

tal ; Vifs : Runar ) , 8. ä. qwinnoglan , fäifkapss

joller.

2. Samtal, famſpråk, ſerdeles i förtrolighet.

Meb affeende på det ei ſällan förekommande,

oftaft förtroligare ſamtalandet , kallas Sarlen och

hwarje annan betydande inan , ſom hade närinaſte

tillträdet till Stonungen ) Grams eller Rungs Rus

ni , d. ä. fin Konungs famtalare , förtrogne ), och

den gifta gwinnan uteſlutande Runa buanda ſins ,

fin husbondes, mans runa , d . ä. förtroliga , fam

talswän 10) ; ramt Eyra : Rúna ') , öronruna , eller

få förtrolig att man kan i örat hwiſka till henne

något i förtroende, o. ä. ſynnerligaſte, förtroligaſte

wän ; hwadan od flere forntida qwinnonamn fluta

des ined run , t. e. Alrun , Álfrun , Gudrun ,

Kriſtrun , Oddrún , Solrun. Ordet har i beſläg

tade' ſpråk äfwen bemärkelſe af fakta owiſkande ,

tala i mjugg , hemlighet o. fi w. 12 ).

3

.

II. Skrifteligen eller ritabe , woro de
gamla Runtednen , fåroin orbs eller tall uttryd för ögat,

företrädande werkliga ords ſtälle, 8. ä . fpråks , ljuds

tecken , hwilka för att fattas af örat , måſte uttalas , rar

daz upp ; men åter betraktade blott af ögat råſom wißa

ritade figurer , D. ä . med afſeende på ſielfwa de uppris

tade tecknen eller mynderna , fingo de namn af rit , rits

9 Sw. Rim:Chron. och Riksmál, 8. 11.

1) Loofafr . v. 11 , 21, Sigurdrifom . . 5 .

5) Ol. Sel. S. cap. 220, od Iduna i häft., Rb. 59.

") Skaldſkaparm . fid. 273.

soj Anf. ſt. f. 202.

1) völuſp. v . 46. Loofafit. 6. 6 .

2 ) L. e. gamla Lyſka : runen , rhunen , rynen , runezzan ,

raunen ; Angel Sacr. ic rúnig, runere ; Engl. to rown in

the earé; afwen Sicambr. reunen, roenen. ruynen ; Cymr.

rhegain ,Moero : G. runa ncmun fatta Bemliga råd , Runa,

bemlighet ; m. R.
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ning 3) , hwilket likwäl ice alltid , ſerdeles i ſednare ti

der , blifrit iakttaget.

Hos de gamle Swenſkarne utgjordes deßa ritade ,

riſtade Runor eller Skriftecknen af

1. Tankebilder, Zug : Xunar , Rit , enkla grund

drag af lätt tecknade och allmänt kända föremål eller

deras delar, begagnade tid uttryck för ord och tankar.

Deßa bilder , tagne i egentlig eller degentlig bemär:

kelſe , hopftälldes på ett ſådant ſätt , att de utgiorde

ett ſlags allegoriſkt eller paraboliſkt omſkrifwande

framſtällning af en tanke , för hvilken inan ännu ,

ſå länge ljudtecknens bruk war okändt, icke ägde els

ler kunde anwända , åtminſtone i ſkrift, eget abſtract

begrepp, och utgjorde ſåledes deßa Nunor, ſåſom

tropiſka och följakteligen mångtydiga , flere i en grupp

eller tafla tilſammans, en Sieroglyfiſk Tanke:

bildsſkrift, en egentlig Ideographi , för ett lika

beſkaffadt ſpråk, bwilket i ſig ſjelf gamınalt i Nors

den , här länge fortfarit i wältalighet och ſerdeles i

Skaldekonſten .

Sådana äro de Hug Runor , hwilka Brynhild , i

Segerdrifwemål , fåſom Lärarinna i alla ſlags Run:

idrotter , fordrar af den , ſom will utmärka fig fåſom

ſnillrik och witter. Hon meddelar ock fin lärjunge en

öfwerſigt af deras uppkomſt, beſkaffenhet och bruť, alit

i korthet och med begagnande af ſamma föredrags bilder.

10

IC

i

RE

Hug Runor ſtau du kunna,

om du will för andra

i fnitrithet utmärkas ;

dem uttalade ,

dem uppritade ,

bem upptänkte Hropter :

af den raft ,

ſomutläkt hade

ur Heiðdropners hierna ,

ur Hoddropners horn :

på berget ſtod

med (märbsegg,

ochHielm på hufwudet :

Dåtalte Mimers bufwud

wisligen det förſta ordet

och talte werkliga Runor :

Han ſade dem riſtade å ftölden ,

ſom ſtår för frinánde guden ,

å Arvaters öra,

å xuſvinns hof;

å hjulet ſom rullar

under Chors wagni ,

å Sleipnerständer ( tömmar ),

å ſlädens fjätar (medar ),

å björneramen ,

å Brages tunga ,

å ulfwens klor,

å örnens näbb ,

) Sem. Jou Lärde i des Skrif; mſc.
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I å blodiga wingar , & Nornans nagel ,

å bryggans ſtänger , å ugglans väf ;

å förloßande handen , alla wordo afſkafne

i den lätandes fjät, der de funnos riſtade,

å glas och å gulb , mängde i heliga mjöbet ,

og menniſtors wälgång , ody widt kring ſpridba ;

i win od wört , de finnas hos Aſar,

ody å völvans ſäte , de finnas hos Alfwar,

å menniſkohul , ſomliga hos wiſa Vaner ,

å Gungners udd , ſomliga ägas af menniftorna

å Granes bröſt , ( i Manhem ).

I deßa råſom erempel uppräknade Runtecken och i

deras afſkafning , der de' urſprungligen ſtodo riſtade, an

mwiſas tydligen , ſå wäl till riſtade mynder, ſom till deras

grundbegrepp. Deras ingående i det heliga mjödet, eller

Paldekonſten och omſkrifningarnas betecknande med Xu:

nor, beſtämma uttryckeligen ſättet af deras anwändning

i ſkaldekonſt ; nemligen ſåſom de egna bildrika betecknin

gar , hwarmed ſkalderna itinärfa fina framſtällningar ,

eller att fornſkaldernas omſkrifningar utgöra deßa Hugs

Runor , ſamt att deras danande och anwändning är den

Runkunſkap , den Xynni , öfwer hwilken kalderna woro

få fullkomliga och vinſkränkta mäſiare.

Samma grundämnen , ſamma beſkaffenhet och fams

ma bruk igenkännas i de tankebilder eller ideographiſka

bildteckningar, ſoin finnas i urminnes tider inhuggne på

fidoſtenarne uti en bätkiſta i det bekanta Kiwikmonumen

tet , och i wåra berg på flera orter i Swerige blifwit

anmärkte, ſerdeles 1 Norrland, Sſtergöthland od Bos

huslän . deßa riſtningar igenkänner man tydligen inots

fwarande tecken eller deßa Hug- Nunors inynder, ſamt

lika beſkaffade bildliga hopſtällningar i riſtning , ſom med

ord blifwit antydda i versſpråket. Deßa Tankebilder els

ler Bild - Runor lära ſåledes wara de mönſter, hwilka

ſkaldernas omſkrifningar åſe, och de urbilder, efter bwils

ka deßa urſprungligen blifwit danade.

Dil prof af detta mindre befanta ſkrifs od uttrydes

ſätt, torde några mynder med motſwarande ordalag hos

ſkalderna böra anföras, t. e. Tab. I n. I träd, n . 2 watten

droppen ( tenet för wätſka), n. 3 wegen , böljan (för flyt

barheten ), ſamt n.4 ſköld , ſpjut ; 'och i ſammanſättning:

n . 8 ſkeppsträden , ſkeppsſkogen , d.ä . ſjömån, ſjøfolk;

n. 6 ( ſpjuts) udds (droppen ) wätſkan , Odd -lá , d. ä. blod ;

n . 7 korpens eller walplatſens ( droppa , wätſka,) drpå,
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hrókabiórr, valbiórr ( Tuff. Bier ), d . ä. blod ; (bis) .Hos

nung8 -bölia , hunangsallda, d. ä. mjod ; och än wibare:

n. 10. biböljans ( ſkepp) farkoſt, o . ä . mjodhorn , in.fl. i läns

gre ſatſer , med många ſammanſatta ord till hel inening.

Ett uttryck, ſom oberäknadt de bibegrepp , hwilka kunna

ligga i fogethufvuden och ſköldarne, i ſtällningen gifwes

af orden Runi, ſpialli, eller kanſke rättare reßi, ſom fit

ter och i förtroende ſpråfar wid någon , o. ä . fortrolig,

wan , Te Tab. I n . 9. Hwad inflytande detta beteckningsſätt

baft , äfmen på det poctiſka talſpråfct , inhemtas reban

af fföldens benäinning Hildarbiól, ftridshjul, ſom tydli

gen ſyftar på teďningen Tab. I n. 5 , 4. Deßa Nordens

äldſta och alldeles egna ſkriftecken och Runor i ordets för

ſta och troligen egentligaſte bemärkelſe, förtiena, både för

fig fielfia och det inflytande de haft på Nordboernas

gamla bildning , en fullſtändigare utwecling, hwartiu

bär ej är rätta ſtället, och hwartil jag äfwen egnat

en ſerſfild afhandling, ehuru iag wet , att för framſä

gandet af de ſanna orden och för möjligheten att ur de

mycket ſtora och mycket utbildade ( itinna ) ſtafwar, hwil

ka forntidens mörktalare ( Simbulthular) framſtält, uts

leta rätta orden och tolka deras mening, eller att gifs

wa dcßa Nordens äldſta Runor deras i fin helhet rätta

ljudliga uppläsning och i wårt ſpråk fattliga mening,

fordras en ſkarpfinnig , med forntidens ſkrifſätt och uts

tryck förtrolig Forſkare; hwars bemödanden dock torde

blifwa fåfänga , ſå länge wi ännu ſakna fullſtändigt och

troget aftecknade riſtningar.

2. Mål:Runor, Málftafir, ljudtecten , motſwas

rande hwad wi falla bokſtåfwer, i hwilfet afſeende

de och fallas Hok : Runor , och äro ännu wanligen ,

lifaſon fordom på Runſtenar och i gamla qwäden ,

hwad egentligen förſtås med ordet Runar. De tyckas

tillhört de nordligare Göthiſka folkſlagen under medeltis

den före latinſta bokſtäfwernas almännare antagande,

och hafwa , äfwen ſedan de fått ferſkilda tillſatſer för

att ſwara mot främiñande ſpråks teden , hos de olika

ftammarne i grunden bibehållit fin urſprungliga flägts

likhet. Af rådana känna wi :

1 , Swenfka Xunor , beſtående af 16 bland ännu

bekanta artar de enklaſte och äldſta mynder, innehåle
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1

lande i fin enkelhet den wäſendtliga grundform , ſom

i de andra mera fonjttade arterna igenkännes. De

hafwa från forntiden , ſom dem begagnade , här

blifmit till oß förwarade, fynnerligaſt genom inhugg

ning å ett eget ſlags gråſtenshällar.

2. Danska Xunor , amma Runor med ändrade och

nya tecken föröfte, för att i Runraden äga ferſkilsta

teden , ſwarande mot hwarie bokſtaf i det på deras

daningstid brukliga latinſka alfabetet. De påſtås

wara i denna fullſtändighet compilerade af Danſka

Konungen Waldemar , ehuru några finnas redan

före hans tid warit i bruk. De företoinma i Dans

mark, och ſynnerligen i det nuwarande Göthalands

fydliga , fordoin Danſka orter , ſå wäl å ſtenmonus

menter och andra fornſaker , ſom ock i böcker och på

Danſta Stongl. mynt, och tyckas ifrån Danſka Ritet

ſpridt fig til Norrige och Island , men i Swerige

blott 2 :ne af de deribland befintliga ändrade tecken

blifwit begagnade.

3. Wendiſka eller Slawiſta Aunor, en genom

förändring af wißa Runors bemärkelſe och tillſats af

andra för ett lämpligt uttryckande af Wendiſka ſprås

ket afpaßad utbildning af ofmannämnde 16 Runor ,

ware fig danad i äldre eller nyare tider. De haf

wa ſerdeles blifwit aninärfte på Mendiſka ſinå afe

gudabilder af metall 4).

4. Tyrka eller marcomannifka Runor äga

ined näſtföljande ganſka nära likhet och ffilnaben ,

utom i deras teckning med penina , beſtår ineft blott

i färre tecken . De finnas, reban ordnade efter latins

ſka alfabetet , anförda af en ſkriftſtällare från g:de

århundradet 5) och i andra handſkrifna böcker ' ).

1) Beffrifne af Mard , die gottesdienſtl. Alterthümer der

Obofriten aus dem Tempel zu Rherra am Tollenzer

See , Berlin 1771 , af Arendt, Büſching, m. fl. andra .

5) Hraban. Maurus i Goldast. Scr. Rer. Allem. II : 67, ſamt

Wolfg. Lazius de Migr. Gent. p . 514.

9 De beſtrifmas fullſtändigt af Sr 2.6. Grimm , über deute

ſche Nunen , Getting. 1821,
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runriſtade gamla minnesmärken de for beßa ferſkilda

Runrader til grund liggande hufwudbragen i deras hela

enkelhet ännu i bruk under och långt efter deras widá

fullſtändigare utbildning hos de andra beſlägtade och an

gränſande folken . Denna af få och enkla tecken beſtående

gamla Runrad, hwilken, i Norden länge befintlig och rås

ſoin grund för de ſydligares inera efter tidernas kraf ſams

inanfatta beſtämdt åberopad , i Swerige ſtädre förblifwit

i minſt ändrabt ſkick bibehållen , fan med ſkäl fallas

Swenrk , om än med icke. ſtörre anſpråk än till ſkill
nad från de öfriga.

En närmare underſökning hwar och när deßa gam

la mynder uppkominit , och af hwilfa urbilder de blifwit

föranledde , har redan fäſtat forſkares uppinärkſamhet

famut framkallat många förſlagsmeningar. Derwid har

mäl ſtrart blifwit lika klart att några mynder äga med de

gamla claßiſka fkriftecknen en icke blott tillfällig likhet ,

ſom att ſådant iđe gäller för de fleſta Runmynderna;

inen det belas rätta ålder och förhållande til det ena

eller andra folkets ſkrift, tyckas i følje deraf få mycket

mindre kunnat med afgörande fkäl ſtyrkas, foin en rås

dan fullkomlig öfwerensſtämmelſe i det hela knappt lä

rer wara att mänta , enär Swenſka Runraden , afwen

i fitt wanliga enkla ſkick röjer ſig hafra ifrån fin ur

ſprunglighet till någon del afwikit . Härwid torde en

närmare uppmärkſamhet på Runornas fordna flerfaldis

ga bruk i Norden temna några ſäkra anwisningar , då

derunder- ſynnerligen i de många ſkepnader , hwilfa

denna bokſtafsrad, med troget bibehållande af fitt grunds

begrepp , till och med ſamtidigt iklädt fig, - den beſkaffen

het alltid orubbad swarſtår, fom warit urſprunglig och

bwilfen man tänkt ſig fåſom hörande till Runornas wäs

ſendtliga och oföränderliga egenſkaper , bwarjemte denna

mångſidiga utwettling witsordar de forona Nordboers

hug odh fallenhet eller gifwa ſtåndpunkter till Sweriges

fornäldſta bildningshiſtoria.

LOT ,



Förſta Afdelningen.

Bokstafsſä ra.

Cap. 1.

Runmynderna och deras bokſtafswärde.

Runorna, wårá äldſta Swenſka bokſtäfwer, eller til

uttryck af ſprikets ljud begagnade ſkriftecken , rådana de

från urminnes tider äro of bekanta och wanligen finnas

på Runſtenar och andra fornſaker, woro följande 16 myn

der , hwilka fins emellan iakttagit Denna ordning ') inoin

alfabetet eller få kallade Runraden :

PADRP * 11 + 47Bryn

PnDORV**itniBruno

med följande nann och ljud :

p Frej, FeF * Hagel 5 1 Tyr

nur
u + Nos N B Birkal B

Þ Thorn Th gur Lager

# DI, D3 + Ar 21 Mader M

Reder R и Sol ሐ ፭ r S, R

Kön SC eller Stupmaber.

p war f blott i början af orden, t. er. P+R + : fara ,

ſamt der det höres hardt eller dubbelt , t. er .

hripf : skift, ſkift; men annars alltid

fro eller w, t. er. * 1P 4: hafa , hawa, nu

hafwa: likaſå i ſlutet af orden, t. er. 1RP :

arf; äfwen då en conſonant följer , t. er.

nach : Ulfr , Ulwær, ( Y61. Ulft , ul

fur , Dfwer) Ulf;, PT : sufl , rofwel.

2 ) Ifr. II Afd . Minnesmärken , flod . VII : 1, fidz 172.

4
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' n war wo, (conſonant), t . er . N141 : Waſt, ware, B.

5472).

u, råſom vocal, både det klarare, råfom i rub :

Gud , och det dofware, råſom i np : Ulf;

' humle, dum; afwen det

å, eller Ostjub, ſom böres i * nryi: hulmi,

holme ; ſtolpe; fait rent

O , t. er. PAR : for ( Färöiſka fowr).

р Th, motſvarande Engelſkt Th, nu wanligen erſatt ined

D, t. er. blch: Dulk : thir , thair , the, de.

井 # 0 , klart, t. ex . Y #p1t : godan , god ; eller doft,

it. ex . **rhrit : Solmſten ; hwilka dock

·bägge uttryckas med n, då * otwifwelaktigt

är en något yngre Runa, ifr. fid. 33, 34 .

x , t. er . ROCVR : Rulfr , Rolwer, Rolf.

Riit.-er. P4BP : Karl, Carl; odra

6 , hårdt,t. ex. ynoenkt: Gudmund, Cifr.

sfid. 76 not. 10 ) äfiven

6 , lent, gj, t. er. Pisri: Giſle; men ſynes ikke

haft ljud af tj, ſom k nu bar, t. ex. i kedja ,

kyß , Kårra.

Brt. er . *17 : haf; äfwen ett gointiut, nära

6 , ch , eller e , t. er. Salha, Helga (ifr. fid. 76

not. 10 ); hördes odfå före conſonanter, t. ex .

I*RITV : ihrink , ikring, och uttalades före

w ( eller hw) med full mun , likaſom Engelſkt

wh , hwilket uttal atmogen , ſerbeles i wißa

orter af Siitand, bibehåller , t. er . *NITR :

hwitr , hwiter, hvit.

ト+ - 17 , t. er. In : nu ; uteſlöts ſtundom före V, t.

er . IVA 18 : Jkvar, Ingwar, ( jfr. ſ. 77).

F

10

*) Ziffror på detta fätt anförda efter wißa ord eller meningar,

utwira ordningsnummern på de 11 :3 Runſtenstedningar,Tom

af Göranson i den ſå kallade Bauril blifwit utgifna, hwars

ef det åberopade på någon Runſten igenfinnes : de ófriga
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L
J
E

I
I
I

war I, råfoin conſonant, t. ex. iny : jak , jag.

I, råfom vocal, rent, t. er . YTTR : milder,

mild , hördes ofta ſåſoin

£, i ſynnerhet i ſlutet af ord ;. hwilket ljud I

ännu bibehåller i wißa landsorter, t. er . fit :

til, till.

++ - 4 , t. er. 1p : af, af; äfwen

Å , t. er. Þ4 : tha, thå, då.

и 5, t. er. 411 : sik , ſig ; nr : sun , ſon .

11 - T , t. er. Innt : tåla ;

D, t. er. Intik : doter , dotter.

B 3, t. er . Bn : bu, bo, by ; äfwen

P, t. er. * 145BT : hialbi, hjelpe.

2, t. er . 1 : land .

M, t. ex. YAH : måne.

R, ſåſom conſonant , t. ex. Ynbindi: moder;

i ſlutet äfwen er, ur, t. e. Ti trpch : tiarfr,

(Isl. diarfr, diarfur ), diærwer, djerf; fin

nes äfwen inuti orden , t. e. þricht: Bicht:

thaira, thira , thera, deras,

ů, ráfoin vocal, t. e. KaRt: B. 411, góra.

Här har man endaſt welat antyda det ljud, ſom

med hwarje mynd i allmänhet och wanligen förenas ;

huru i Swerige deßa bokſtäfwer anwändes att motſwas

ra wårt Abc, ungefärligen på följande wis :

17B Put b I HP ** IPPYrt:

a a b c Code e f.fw g g h inj I inn no

(f) ) (t5 )iai) (*) (5)

BPR411 nth in MintinHiltoth

+ 4 t f t t ư ? * p p 8 8 8 8 8 đ ã 6 6

Cee. i ja ) (au) ;

(1174-2000 ) äro efter andra der ej befintliga, .hwileas ords

ning ide angifwes , enär deßa ferſkildt ſamlade ej ännu blifs

wit utgifne. Af inftrifterna åtminſtone torde jag framdeles

få tifade meddela en mera fuüftäidig famling.
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eller utwedlingen af ſättet, hwarpå ſpråkets ljud med

deßa få bokſtäfwer betecknades, d. ä. ſpråkets orthographi

med Runor, är ett ferſkildt ämne; derom , äfwenſom

buru af Runorna danats ett i Göthaland, Danmark, m .

in . begagnadt fullſtändigt Abc ; nemligen : den Göthiſka

Danffa Runraden :

1B + + + PP +ТРГИЕ ВВ РП П ,

a b c oe f g h ij k l m n o p Ⓡ Û r

и 11 PM AL1 + + +

ſ ft uw x P 3 (8) ä ön,

komma här längre fram på fina ſtällen några underrät

telſer att meddelas .

Cap. II.

Runmyndernas beſtåndsdelarbeſtåndsdelar och ſtällning.

De gamla Swenſka Runorna utmärka ſig fårom

enkla mynder, hwilka , hwar för fig med få beſtåndsdes

lar , dock beſtämdt från hwarandra åtſkiljde, blifwit das

nade efter en grundſats. De utgöras af twå ſlags ſtrek,

nernligen :

1. Staf eller ett rakt upp och neddraget ſtrek 1 ,

och

2. Rånneſtrek I, ett wißt för hwar inynd

från olika punkter i olika höjd, längd och rigtning dra

get ſtrek, hwilket, fåſom för hwarje Runa olika od följa

aktligen ſäkert utmärkande, wäjendtligen ſkiljer den ena

Runmynden eller bokſtafsfiguren från den andra.
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!

a
d
aa

PF;

Mynderna anſågos nemligen uppkonima derigenom
att

af ſtafwen
!

och känneſtreket

ſatt wid ſtafwens banades danades

öfra ända 1 个 下 下 下 L

inebelpunkt -i į4 十 トトト N

dubbelt ㅕ ㅕㅑ

högt uppdraget PEP SP y Y. Y M

lågt neddraget ИЛИЯ, 9R hanuw

nedra ända TEB B | ኣሐ &, 81

Af bägge känneſtreken danabes + ſedan * H.

af i wid öfra ändan " blef 4 ис.

wis iedelpunkten Þ Þ Th

wid nedra ändan Il blef i ſtället

wis öfra dubbele V

Känneſtreket, tiu en början rakt, bier med ti

den , för bättre utſeende böjdt, få ſnart det war ett

af de längre, roin hunno till halfwa ſtafwens höjd,

hwarwid af blef d (äfwen, ), och ſedan R );

äfwenſom det ock, der rådant ej funde åſtadkomma

twetySighet, utdrogs på båda ſidor om ſtafwen , t.

er. # % 7 * för 4 11t, eller tillſattes å andra

fidan ett inotſwarande ſtrek, t. ex. 1 Yn för

14h

Att detta alldeles inftäimer med forntidens egna

åſigter af Nunorna , ſynes af flere omſtändigheter, hvil

ka längre frain foinına att anföras, faint i ſynnerhet af

de ſå kallade Helſingſka inyndteckningarne, & hwilka ſtaf

wen alldeles fáknas, men mynderna kunna, det oaktadt,

nu fom förr , af blotta fänneſtreken åtſkiljas och läſas ;

Se Sap. III. fid. 35-39 .

Runorna finnas på wåra äldre minnesmärken ris

ſtade mellan 2:ne på lika afſtånd jemte hwarandra drag

na linier, hwilka på Runſtenarne ſällan äro raka, utan

på åtſkilliga ſätt böjda, ofta förfedda i ena ändan med

hufvud och i den andra ined en ſwansforın , eller utgö
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rande grunddragen till mångfaldigt ſlingrade od flätade

ormar, drakar eller andra godtyckligt danade figurer, efter

olika ritares fintlighet: Skriften inåſte wäl följa deßa kon

ftiga ſingors rigtning och ſåledes gå än upp, än ned odi

i många krokar ; dock blefwo Runorna, likaſoin wira öf

riga Weſterläntſta bokſtäfwer, wanligen efter hwarandra

riſtade och läſte från wenſter till höger.

Då känneſtrekets rigtning mot ſtafwen giorde att

hwarie Runinynd, i hwað ſtädning ſom helſt, jemte fi

na lifar, war lätt igenkänd, war och forntiden ide ſå

ſträngt nogräknad med ſielfia wyndernas ſtälning, ſoin

ined bibehållandet af känneſtrekets förhållande till ſtafs

wen eller mellan fina 2:ne linier ; hwarföre å gamla

riſtningar äfwen förekoinma :

1. Wånde-Runor , eller oinwända Runor , i hwilka

känneſtreken wäl woro dragna i fin ordentliga rigts

ning inot ſtafwen , men på en motſatt fida, t. ex .

do 4 18INH1 + * 4819

eller rå omnwände, att de, redde i ſpegel eller aftryck 3),

blifra alldeles wanliga Runor , äfwenjoin mynderna

* 11.Un fåſom lika på båda ſidor, ei genom oin=
wändningen förlora wanliga utſeendet.

Ett ſådant riſtningsſätt ſynes & Runſtenarnc 4) uts

inärka något ſerdeles i ord eller mening, lika ſom hos

oß ferſkild (curſiv) ſtil . - Deßa inſkrifter måſte lä

ras i omwänd rigtning inot de andra, nemligen från

höger til wenſter, likaſom Semitika ſpråken .

2. Stup-Runor , eller ſå ſtällda , att bwarje Runa,

ware fig för öfrigt rått ſatteller wånd, är uppoch

ned wänd mot hwad den rätteligen bör wara ; t. ex .

VC

. På klodor (jfr. Fl. VI , ſ. 161 ) kunna Wände: Runorna upp.

kommit derigenom att Kunorna blifmit rätt fatte inriſtade i

Tielfwa gjutformen och ſåledes omwända å den gjutna Flodan.

* ) Så uttrydes en del af inftriften på Runſtenent B. 397 m.

fl.; ordet bruthir , broder B. 310; namnet Balfred

B. 427 ; bönen för den aflidne, B. 196, ſamt Runriſtarens

namn på Runſtenarne B. 142 439, 464 och 501;men bela

inſkriften på B. 4 117 , 450 od 540° utgöres 'af Wände:
Xunor.
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1

Y nadalurit * dy * dud

äro Stupade, men för öfrigt wanliga Runor, då

AV DE Bh * + I + NIBLY

är uppnedſatte eller Stupade Wånde:Xunor.

på Runſtenarne, der ett ſådant Runornas ſtupande fala

lan förekommer 5), kunde detta någon gång, utoin

hwad om Wände- Runorna är ſagdt, äfwen åſyfta

läſarens begwämlighet att följa inſkriften i de kon

ſtigt flätade orinſlingorna.

I deßa enkla mynder kunde för öfrigt icke betydliga

mißteckningar äga ruin utan att myndens wärde förän:

drades. De få förhuggningar och förändringar, ſom på

Runſtenarne blifwit anmärkta, förtjena knappt uppta

gas. De olikheter åter , hwilka uppfoimnit till följe af

föreſats att tillfonſila den enkla Runſkriften , eller af an

dra grunder 6 ), ſå ock de , ſoin i ſednare tider tilldanats,

widforuma ei de gamla Runorna annorlunda än fåſom

Verſkilda arter ; Se Cap. IV. fid . 40–42.

Som alla Runors ſtafwar mellan de 2 :ne ſtreken

blefwo lika höga och ſåledes inga genom ſtörre form ut

inärkas , ſaint orden derjemte ofta af flingor afbrötos

och följaktligen afſtåndet mellan bokſtäfwerna idke alltid

tiükännagafett ords ſlut, åtſkiljdes orden genom ett ſer :

ſkildt tecken . Meſt begagnades härtil eller , äf

wen 1 , rå ock fait och ge eller ; , wanligtwis ſains

ma tecken iſammainſkrift.

"

5 ) Stupade och Wända Runor finnas t. ef. t ordet run ,

B. 502, Runriſtarens namn, B. 501, m . fl.;jfr. föregåen :
de not. 4 .

5) Fådana äro inftrifternas egenheter & Runt.B. 25 , 648,912 ;

Forfaringens fil formiga fänne tree .hafwa uppkommit deraf

att de med pift blifwit inhuggne i jernet.
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ki

:: ** CAV. UL.!!
Runmyndernas olikheter genom ſtaf

NE

9 förändringar,

Stafwen, för alla Runmynderna gemenſain , kunde

ock & dem alla undergå enahanda förändringar , utan

att känneſtreket, Nunornas wäſendtliga beſtåndsdel, der

igenom förlorade ſin egenſkap att efter wanliga grunder

beſtämnina myndens wärde. På ſådant ſätt hafwa upps

koinnit åtſkilliga mera till utſeendet än i werkligheten

olika Runmynder, neinligen : CE

tu

1. Samſtafwa Runor.

Då en inynd, ſom hade känneſtreket fåre ſtafwen ,

fårorn 4 Heller 1 kom att ſtå framför en mynd, ſom ha

de känneſtrcket efter ſtafwen , ſåſom pr'DRYF
16

B eller ſamt rummet war knappt för deras utſkrifs

wande och ſtafwarne följaktligen ſtodo helt nära intill fra

hwarandra, war det naturligt att man ſkulle falla på HIE

den tankan, att låta ſtafwarna rainmanträffa i en enda

och att mon ſåledes wid behof ſkulle ſkrifwa p för

f för P , þ för , och i för f ; man finner ock * A

för tt i ordet ſialfan B. 342, m . fl. Så ſynes af

in eier_th blifwit n tid likaſom i Latin

ſkrifwes Æ för AÉ.

Ur denna grund blefwo wanliga Runmynder, i

hwilka det för conſonantens uttal erforderliga vocal

tecknet , D. ä . ett i eller e anſågs på lika ſätt inne

ſlutet, begagnade ſåſom Stafwellegillà, eller ut

görande i fig ſielfma en ſtafwelſe. Så anſågs t. ex.

y innehålla ip iPTIR : Stir , B. 190 , m . fl., och

R eller likalebes IR : I i IP TR : iftr, S.

ä efter , hwilket R eller to i ſlutet, ſerdeles af

sländare, betecknades äfwen med NR : nch : t. er .

RAPR eller RAPAR : Rulfr , 38. Rolfr eller

Rolfur, men uttalades Rolwer (Rolw'r ), Rolf.

Så hh: for tit : ften ; per : för ritir :

Kettil, m . fl.

Forntiden

he
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CE

Forntiden ſatte ſtundom flere fänneſtret öfter hwars

andra på ſamma ftaf. På rådant ſätt finnas Runor

dubblade ) på gamla minnesmärken . Så tecknades eli

$ för tt; TiĚ för hf. Huru man likaledes ſatte än

flere fänne trek öfwer hwarandra på gemenſam ſtaf wis

far ſig på en ſten i Söderinanland, B. 803 , Tab. I. n .

22 , hwarett alla , ſom höra till hwarie af 2:ne ord ,

blifwit fatte bwar på fin af 2 :ne ftafwar öfwer bwar:

andra , hwilka ſåledes , då de läſas uppåt , uttrycka ora

den : biedt Man Throan runa d.ä. Throen

runorna (h11 rit, ritade ſtår ſerſfildt); och på en ſten i

Schleswig, Cab. I. n . 23 , förekomma till orden : han was

ſture matr trikr 5 ) på lifa inånga ſtafwar , ſom ord ,

fänneſtreken fatta under hwarandra , och läſes ſåledes

Þwarje ſiaf nedåt.

Sauma Runnynds upprepande i ſlutet af ett och

i börian af ett annat på hwarandra följande ord bar &

Runſtenarne någon gång blifwit uraftlåtet, och Runang

uraftlåtna upprepande antydes då genoin bägge ordens

fannınandragning till ett : denna hopſtådning, oftaſt i

wanliga och mera bekanta ordalag, anwiſar att den ges

menſainua mynden måſte wid uppläsningen dubblas eller

läſas en gång med förra och en ging med fednare ors
det ; t. er. #VIRT : Barl B. 485 , för ok' Karl, d.ä.

od Cart; bit prin : thinAftir , B. 353, 490 , 499 ,

för thinna aftir, d.ä. denn Efter för denne efter ;

m. fl.

Forntidens fyftning attdetta fkulle få läſas , inſeb,
utom i flere andra ord , iſynnerhet af bitPrici

thinОftir B. 190 , för thinna aftir, bwareſt af

bágge Runornaľa, tt fänneſtrekert blifwit

ſatte öfwer hwarandra fåſom på ſamma ſtaf €

7) Dubbla Runor äro elieſt ſällſynta på de gainta minnesmärs

fen , t. er. rr B. 236 ; ek B. 939; gg B. 460 ; nn B. 84 ;

in (wända Runor för aa ) B. 117; aa B. 331; tr B.912;

Il B. 938; mm B. 939.

) Stenen finnes tednað Antiq. Annal. a 8. 1 Deft. Cab .

1. Fig. 2 ,

5
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1och ſåledes danat 4 , d. ä. o , hwilket likaledes wid

uppläsningen måſte genom upprepandet erſättas.

Samina bokſtafs beſparing eller fortſkrifnings:

rått igenfinnes äfwen i gamla Munfſtils -handſkrif

ter , t.ex. svat för sva at, d. ä. få att ; a halsic för

a hals sic ; dock wanligaſt inom ſamma ord , der en

bokſtaf ſkulle fördubblas och hwiiken då utnärktes

genom en ſtörre teckning 9) , t.er. veci, we i, d.

ä. waGen, för veggi, weggi, d. ä. wäggen . På

Runſtenarne , der Runorna , wanligen ritade mellan

2 :ne parallela ſtret , måſte blifwa jemnhöga och frig

til utſeendet alltid lika , funde detta genoin myndens

ſerſkilda teckning icke angifwas.

1

0

2. Sammantecknade Runor,

bundnar Runar.

0

hi

II

Flera Runors känneſtrek funde likaledes cnligt of:

wan anförda grundſatſer famuanſättas i en mynd, och

det ofta få wilforligt, att den ſammanſatta mynden kuns

de innehålla Runorna till hela ord.

Deßa bundna Runor, ſoin motſwara till en det

måra inbundna bokſtå fwer, nyttjades ſerbeles til

namnteckningar , och har Worm wiſat huru namnet

ArtPAR : Ulafur , Olof rå rådant ſätt kunnat ſam

manſättas i en mynd. Bruket och beſkaffenheten häraf

kommer att närmare utwedlas wid frågan oin dithörans
de Minnesinärfen , Flock XI.

Ett annat bruk af rådana ſammanſatta mynder war

att anwända dem till ett ſlags förborgad ſkrift, för att

derined temna några heinliga underrättelſer, bwilka för

mängden af Runläſare icke ſtrar borde kunna inhentas ,

afwenſom att genom ſammanſtällningen tillwågabringa

några öfvernaturliga werkningar , bwilfa bägge brut

9). Denna Betedning finnes någon gångiakttagen äfwen igam:

malt tryd , t. er. i Holuin -uppl. 1688 , 1689 af Olof Tryggs

warons Saga , m . fl. och har jag äfwen här anſett detta på

tita rätt tydligast funna uttrodas.
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1

lära ftitt med hwarandra i något förhållande. Uf Rus

nornas riſtning för detta filinäinnda ändamål hafwa de

trollruntecken uppkoumnit, hwilfa forntiden tillegnade en

få ſtor werfringsfraft (Se Inledn . fid. 9-15 ) ; i förſts

nänmda afſeende åter oiuförmälas 10) de anwända i det

bref , ſom ſändes til den namnkunniga Lagmannen och

Häfdatecknuren Snorre Sturleſon på Island , att warna

honom för det förſåt, fomu hotade bans lif och år 1241

ſlutade detſamma. Brefwet ffatt hafiva beſtått af endaji

7 ſtafmynder ; inen de woro ganſka inwecklade, ſamt

deßutom Stafkarlaletr , och ſkule (wårligen redas , när

de ej kunde läſas af den kunnige Scurleſon ſielf, hwils

ten de angingo , och ſomn war uppfoſtrad hos de lärdaſte

mån pi Island,

Til deßa Runors hopfogningar, rom af nyare Jos

ländare falas bónd , band , etter limingar , hoplimnins

gar böra wäl räknas de ſå kallade Xalt -Runor '), d.

ä. ſammanfnutne på ett ſätt , foin lifnade trådarnas

föreningar (Maſkorna) i ett nät, hwilfa wäl med We:

fiur , o . ä . fammanwäfta mynder , och Slitrur , o. ä .

mynder , ur hwilfa genom utſlitning eller utplockande de

åtſkilliga ditſatta fänneſtreken funde åter uppheintas ,

ſkulle få wida wara liftydiga , att ſammanſlagne Nunor

derutur kunde framſtafwas.

3. Stafföra Runor, Heifing.Runor.

Af det redan anförda inhemtas tydligen att den forns

tid , ſom brgagnat Runorna, i fänneftrefet fett den bufs

wudrakligaſte beſtämmelſegrunden för bmarie Runa , ehwab

den hade fin egen ſtaf eller ej. Det blifwer då bäraf

tilifa lätt begripligt, huru den för alla gemenſamma

ſtafmen ſkulle från alla mynder kunna alldeles borttagas

och det gwarſtående fännejireket, sådant oaktadt , råfoni

30) Utom af fednare Skriftſtällare , nämnes brefwet i Jøl. Sag.
Thart. 6. Cap. 30.

1) De zirliga , lilarom af band genom knytning danade mynder

på Runſtenen i Dfwanſjö i Geſtrikland, 6. 1095 jemi.Eab.

1. 11. 15. a . kunna ide fatas maſk -Xunor , enuru de få bes

nämnas (af Modee ) i Befr. öfw . Sw . Kon . Myni ody

fredep. fb. 67 , 48
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11

m

TO

af Ti

Runa lätt igenkännas och läſas , då deßa ſtret , enligt

gamla Nordiſfa ritningsſättet ſtälldes emellan 2:ne lis

nier , der (om ſådant behöfdes ) en ur minnet tilſatt ſtaf
beſtäinde dein till ljudteden .

Såſom i fornåldern werkligen i bruk warande ſkrifs

teden , finna wi Staflöja Runor förſt blott i Hels

fingland , der de utgöra bela inſkrifter , bmarföre de od

fått namn af Helſing:Nunor ; eburu dylika mynder

ſedermera funnits äfwen i andra orter.

Helſing- Runorna , Tab. I. 11. 13, 13 a, nitgöras till ſtörs

fta delen af wanliga Runmyndernas fänneſtret , t. er .

eller af n ; af * ; af 1 ;

af dd.ä. för Ri af l ;

af Pi -aft ; ( ör af 3); odo

1 , Mirom warande utan annct fänneſtret, bibehöds.

För andra åter finnas ſtret , hwilfa från inotſwas

rande Runnynders wißerligen äro inera ſkiljaktige, men

bwilfa ide deftomindre befinnas efter en beſtäind regel i

enlighet med de öfrige danade , nemligen :

I ett kort ſtrek wid öfra linien , i ſtället för af h ;

I ett kort ſtrek midt imellan linierna, för ) eller 2 af þ ;

I ett kort ſtrek wid nedra linien , i ſtället för ) afV; ſamt

för af - wid radens öfra kant af y för Y 4 , då

. , eller ſamma tecken wid nedra fanten motſwarade of

För att än bättre urſfilia de olika rigtningar mot ſtaf

wen, hwilfa utgöra olikheten mellan några mynder, blef:

wo de kortare ſtreken , ſåſom ſtaflöſa Runor, filforinigt

tidſpetſade och de längre fröfta , t. ex. för af 1 ,till
ſäkrare ſkillnad från eller af P ; ſå af B,

till fridnad från eller af chio.l.w .Se Lab. I. n. 13.
Denna tillſpetsning eller filform har gifwit anledning

att i deßa ſmå kilar ſöka nigon ſlägtſkap med gamla

Perſepolitanſka kilſkriften .

Deßa i fig fielfiva och utan närinare upplysning

om deras beſkaffenhet fivårtydiga inynder , förblefwo i

Tednare tider länge oläsliga, odh anſedda för Willo - Rus

Nor , enfoin danade att förwiđa läſaren. Att känneſtres
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fen woro wanliga Runornas wäſendtliga beſtåndsdelar ,

bade redan S. Bureus inſett; men onu han , det oaltadt,

icke förınådde eller ens förſökte att läſa deßa willorunor,

ſynas dock hans anmärkningar gifwit anwisningar, ſom

till deras läsning woro användbara ; och har Profeßoren

Magnus Celſius iUpſala warit den förſte, ſoin i reds

nare tider, år 1675 wiſade deßa tedens betydelſe och tol

kade inſkrifterna.

Sedan äfwen deßa mynder from andra Runor kuns

nat läſas och denna ſkrift blifwit anmärkt blott å 5 mins

ne mårdar i en landsort , der 7 andra finnas med wan

liga mynder, ſaint man derieinte tyckt fig kunna mera

regelrätt härleda de ſtaflöſa ur de ined ſtaf förſedda, än

twärtom, har inan trott att härigenoin för deßa mynders

förſta uppkomſt och fruf utmiſas blott denna traft och

en lednare tid , då de gamla Runorna begynt på åtff il

ligt ſätt utbildas , eller att Helſing Runorna, ſåſoin

bufwudſakligen genom den ſaknade ftafwen från de ans

dra ſkiljda , woro blott en ändring af de wanliga Rus

norna , enſamt tillhörande några perſoner i denna lands

ort : man bar till od med tyckt fig finna att Preftınan

nen Osmund Kares ſon eller någon deß Lärjunge, till

følje af tidens håg att wiſa ſnille genoin ſällſamma

framſtällningar , har bragt detta egna beteckningsſätt der

ſtädes i något bruk eller dermed riſtat inſkrifter blott

på 5 Runſtenar. Enligt rådana föreſtällningar om deras

urſprung af wanliga Runorna, hafwa de ock här blifs

wit upptagna , eburu deßa Runteckningar tydas i affes

ende på uppkomſten rätteligen ſtå til de wanliga Ruins

mynderna i ett omwändt förhådande och ide bero af 98

munds eller någon med honom ſaintidig enſkild mans

infall eller nyhetsbegär.

Då deßa teden warit brukbara till hela inſkrifter

på flere minneswårdar , hwilkas innehål ådagalägger

det de ingalunda woro ämnade att wara en några få

förbehållen heitighet, och då dylika tillika träffas ej blott

i Helſingland , utan ock i Medelpad och på widt derifrån

aflägsna orter 2) , witsordar forntiden fielt att ett ſådant

*) Medelpad, Sefii Run. Medelp. och i Södermanland B.807 .
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ch

bwilka af urbilderna wäl bibehålla det wäfendtliga , inen

det oaktadt , i följd af fina erbiana tidſatſer och ändrins

gar, ſtundom icke funna tydas urraima grunder inted

lika lätthet eller utan ferſkilda upplysningar.

Til ſådana afarter af de wanliga eller gamla Swens

fra Runorna funna föras :

I Danfta , i Danmark få kallade Waldemar Rus

: nor eller den med ſerſkilda mynder för några Me

deltidens latinſka bokſtäfwer , hwilka i wanliga Rus

norna ſaknades , öfta och ändrade Runrad. Deßa tec

ten danades wid de fleſta tillfällen berigenom att en

prick fattes i eller på en närſlägtad Runa , för att

utmärka att den då fick betydelſe af ferſkild bokſtaf.

Deßa ſå kallade Stungna Runor woro

HD, 176, PG, B )KP, och ,A ny #S,

af 12, 13, P St ,PK, BB , ክ u ሐፏ , 15,

innefattade jemte öfriga Runorna i Minnesorden :

MBRAP7:4h:**P :Probl:M : BT: 122

ſprengo manns hök flyri tuvi bou 4 ),

Hwaraf | odh pnågon gång äfwen i Swerige blifwit

nyttjade. De finnas på mynt efter medlet af 10oo - talet ,

ehurude blifwit tillegnade Sion . Waldemar, ſom dog

år 1188 och lärer hafwa uppgifwit de anförda mins

nesorden.

2. Slawiſka eller Wendiſka , 3. Pyſta, och 4. Ans

gelſachfifka Munor, de til näide ſpråks beted

ning ändrade och föröfte Runrader. Se Inledn. fid.

21, 22 odh Tab. I. n . 17 , 18 , 19.

5 Dalſka Runor Tab. I. n . 20 , den af Dalfarlarne ännu

wid år 1600 bibehåana Runraden , innehidande åts

ſkilliga ändrade och tidſatta mynder , för att kunna med

ſerſkildta teden uttrycka alla i Nyare Swenſkan före

Foinmande bokſtäfwer 5 ).

Bures

Málfræd. grundv. efter Skalda , fid. 302.

Efteruppgift afBureus. Att * motſwarar både som i

fall bero af munnarten i orten.
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Bure-Runor Cab. I. n . 21 , a. b , ett af Sw . Rika

Antiquarien 8. Bureuß wid år 1628 entom för lät

tare ſkrifning med penna danadt, efter nya Swenſka

bokſtäfiernas antat lämpadt alfabet , förtjenar an

föras, för att wiſa beſkaffenheten af den inhemſka

ſkrift, ſom denne nitiſke Runforſkare önſkade anta

gen till allmän handſtil i Swerige, då motſwaran

de Nunor i wanlig form ſkulle blifwit trydſtil.

Ett ſlags i Norrige ännu år 1789 brukade Runor ,

āro från de urſprungliga inydet afwikande ).

åtſkilliga andra Nunrader, ſom af ferſkilda ſkrifts

ſtällare ) angifwas , hafwa betydliga olikheter , foin dock

til ſtörſta delen bero af afſkrifwarnes wårdslöshet eller

okunnighet.

Odkta Runor äro till uttryck för 6 , $ får X,

afwenſom + för æ och för S.

Urarter bära wäl namn och något utſeende af

Runor , men då hwarfen Runornas grunddrag i dem

kunna upptäckas eller deras wårde af dewanliga Runors

nas beſtämmas, äro de endaſt godtydligt antagna tecken ,

ofta lånte af främinande Bokſtafsrader och följaktligen ,

utom till namnet, oberoende af Runorna. Sådana omför

mälas blott af sländare i fednare tider , t. er .

AfXunir eller Aufugar Runir , afwiga ;

AlfRunir, hwaraf en del til mynderne, men ej till

betydelſen , likna Runor ;

AdalXunir hafwa blott få Runtika mynder ;

Dumbftans Runir , af andra : DumbXunir ;

SolXunir ; alla med en och annan Runlik mynd ,

bwarennot

paktXunir ; TaktXunir ; Swafxunaletr , odh

andra i nyare tider danade , af Hebreiſka in. fl. bokſtäf

wer; UsXunir, BiargXunir, DettRunir , DymmXu:

at

Semnf. 2:ne inftrifter, aftednade af 2. F. Arendt, utgifne af

. Cham i afh . om Guldhornen , Stody. 1818 fid . 28 ,29,

7 )L. er. af Wormi Litt. Run. ramt Jon Olafson í deß

Handftrifna Runologi, ramt flere Samlingar,

6
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nir , Dwerg Xunir , EikXunir , SidiRunir , GialXus

nir , GlumsRunir, GretXunir , SolRunir m . fl. fak:

na al gemenſkap. med. Nunmynderna.

Om än åtſkilliga af de talrifa Torkenningar (ſwer:

kännliga, ſmårtydda ſkrifteden ) och andra Runaſtafrof,

hwilfa bland Runor upptagas , i ſynnerhet af nyare

Bländſka Nunſamlare , bafwa högſt obetydligt eller in

tet ſammanhang med Nunor ; t. er. di Slitruſtafir äro

blott fönderdelade Runor , och några andra med än inin

dre ſkäl hit föras , röja många andra, t. er. Buabref ,

Dera Letr, DumbthaksLetr , Grænlendſku Lappaletr,

Lappa finnaletr , Peraletr , Virlur, m . fl. icke ens

något ſpår af författarens fännedom om Runorna; hwar

före od deßa VilluLetr eller tillkonſtlade bokſtafsrader ,

i ſednare tider uppgjorda , utan annan fyftning än att

ådagalägga en werkſam uppfinningsgåfwa, här blott i

förbigående anmärkas.

Cap. V.

Runmyndernas namn och Namnomffrif

ningars bruk.

Runmynderna benämnas icke , ſåſom wira öfriga

Weſterländſka bokſtäfwer , med blott enkla ſtafwelſer A ,

Be,Se, 2c, utan fårom Irländſka , Grekiſka och Sjter

ländſka alfabeten , med hela ord. Man har trott deßa

ord utviſa jemte myndens ljud , den grundbild, med

hwars enkla ritning mynden eller känneſtreket ſkulle

hafwa likhet , äfwen om de icke deraf uppfoinmit. Huru

wida ſådant äger grund , torde af jemnförelſen mellan

mynd och namn lätt ſkönjas.

P kallas Fe, få , boſkap 9), äfwen rikedoin ; Irländſkt F

beter Fearna; inunden är ei mycket ſkiljd ifrån

teckningen p , af Lat. F. - Kallas äfwen Frej od

Fro , ſamt fir, fyr , furuträd.

') Förſta bokſtafwens namn i Ebr. Alfabetet Aleph, betyder ore.
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nur, af obeſtämd betydelſe , emedan Tyſka och Angels

rachfifta Runläſare dermed förſtå urore, men Nord

boerne urwåder ; Irländſka nainnet är Uair, d.ä. ene,

b Thorn ), tårnetagg , thorn (ännu bibehådet i Sw.

hagtorn , ſpånnetorn , tårne), ſom ſkulle paßa till

6 om fänneſtreket uppkomnmit af eller ; Thor,

Thors, Thurs, Thurs och Thore ſynas deraf

wara förändringar.

# 03, os , öppet , ei tiufruſet ſtäde på islagdt watten ,

äfwen &mynning ; Ors är deraf en förändring. Kala

las äfwen 91 , 941 , Odin , ſom har nog likhet med

Tyſka Nunnaniinet Othil, Odil. Erländſka namnet

är Onn , hwars mynd # med Runan alldeles ins

ſtäminer.

R Nedber , Rotter; T. Xehit, AS. Rad; 31.

Reid ffad betyda ridt, ridande; Rſyneb wara ett

rätlinigt Lat. R.

P Kön; jsl. Kaun påſtås betyda ſvulſt , bold ; T.

AS. Shen , Ken, Sen , ſkaú utmärka träd.

* Haghall, Hagl , Hagel; * liknar en feruddig ſnös

flinga. Jrländarne hafwa flere bokſtäfwer med mots

ſwarande namnändelſer , t. er. E heter Eaghall, I ,

Joghal , ng , Ngdall, likaſom wira Haghali , Birkau 10).

+ Nösh, Nösher; T. Lot, 1700 ; AS . Nead , nyd ,

ned ; 381. Navd ; nod ; begreppets förbindelſe med

namnet är ſwår att inſe.

feoh ;

ör , yr ;

Semn . Jelåndfe. Malfræd. anf. ft. fid. 286 .

10 ) Följande wamnljudtorde förtjena atttil jemnförelſe fams

manſtällas :

få , fe ; feb , fech ; fearna :

uir , ur ;
uair ;

ur ; hur , uur ;

yr ; yur , buyri;
uair ;

obi , odin ; odel ; ochil; on ;

hagall ; hagl ; hagale : ( eagall , 2c .

ſol; sigl, sigel ; ſugil, ſigil ;
sail " (fålg ) ;

tir ; ti ; duir ;

biarkan ; heorc ; borg , birich ; heith ( bj&rk);

ſamt:

qwerd , qweord ; queirt ; od

stan ; sdraig

tyt , tir ;
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1 98 , is ; mynden är ett rätt ſtref , likt Gr. och lat. I.

+ Ar, Ard , &rder, plog , och ar , år , årswärt , bar

ſwårligen något förhållande tių Runang utſeende ,

hwilket åter är detſamma ſom Srl. t.

u Sol ; T. Sugil, Sigil ; AS. Sigel ; tidhörer wat

mynden och åter ſynes mera beſlägtad med Gr. Eoch

Lat. S. ) och blef & lifafom Lijednare tider kauad inäs

rol, o. ä . knäad, böjd rol, och nedgången rol,

ined fäſtadt afſeende på den å mynden & rol ſaknade

ringen . Zrländſka Sail är fälg, ett ſlags träd.

1 Tyr, den af Afarna , ſomn tordes rätta handen i

Fenrisulfwens gap , inen och förlorade henne , paßar

til mynden 1 med ett ſtrek ; Tider och Tiur, äro

deraf ändringar. Dyr och AS . Tir likna i ljudet Yri.
Duir.

B Birkall , Birtal , Bjartan , af björk ; Z. Birich ;

borg, AS . Beorc , birc , Srl. Beith , björk, utan

affeende på mynden : likheten mellan B och Lat. B är

tydlig.

rlag , Lagher ; 2. Lagu , Lago ; AS, Lag, Lagir

381. Lavgr, lag , wätfta ; bafwa intet afſeende på

mynden .

Y Madher , Man, man , menniſka , utinärkt genom

fina bägge mot himlen ſträckta händer.

rh Stupmadher, ſtupadt , eller upp och nedwändt Y

ſamt Aur (af th) Sr , Yr , ſpänd båge , beſkrifwa

mynden.

1 kallas Almaga , Almar; (381. Arlavgr af Ar

Loch Lavgr ) ; * Twemaga , Isl. Tvimadr; O

Bergbunden Thorn , Bergthor. De prickade

AP17 bibehåda på Isländſka fin ſtainrunas

namn , ined tidlägg af stunginn , Fåfom Stunginn úr,

ís, O. f. w.; men B kallas Plástr, plåſter, och den

nyare daningen of af toch + (1 ) Falias Æsa ,
Æsingr , Ægir , 118 , forwall.

Redan af denna korta öfwerſigt inhemtas att till

ody med enklare teckningen af de föremål , ſom namnen
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ļ angifwa, paßar till högſt få mynder, och fan bland

deßa Runan iſynnerhet anmärkas , ſåſom alldelesmots

fwarande ett tecken , hwilket i gamla bildftriften beſtämdt

uttryder detſamma , ſoin denna Runas namn , Madher ,

menniſka. Flere inyndnamn åter witsorda fig wara blott

till tecknets uttal lagda fyllnader , hwilka odra i ljudet

likna hwarandra , t. er. Køn , 1788, Reder ; Tyr, Ur,

Ur ; Js, Os; Lag , Sagall, Birkal: Några baf

wa afſeende på watten och deß bibegrepp , fårom Lag ,

* Os, Is, Sagel, och få, råſom Irländarnes , på träd,

neml. Thorn , Birkal ( fur, Salg ?). De flerfaldiga

namnen på hwarje mynd , äfwenſom ſamma ords olika

betydelſe, gifwa rum för förmodan att det urſprungliga

fmårligen endaſt häraf kan utrönas. Om man ock icke

kan erhålla uppgifter hwar och när de blifmit antagna ,

befinnas de dock ſtiga till en hög ålder , när de träffats

hos de andra Runarterna och blifwit, jemte Tyſka Runs

raden , antecknade på 800 -talet -).

Utoin det bwarie rådant namn för fig fietf tiente

att utviſa minden , blef det i ſamma affeende tillika ett

föreinåt för ſkaldekonſtens behandling , då deß begrepp

lades tid grund för mångfaldiga omſkrifningar , med

hwilta dock intet annat åſyftades , an att derigenom, likas

ſom wid wanliga omffrifningar , Skaldſkapar kennina

gar , i ett ſnillrikt och prydligt föredrag antyba Runs

myndens bokſtafsuttryck. Utan att dermed antages eller

yrfas , det Runiny:iderna eller deras namn omedelbarligen

uppkommit af den gamla bildſkriftens tanketecken , befins

nes dock inyndnamnens anwändning wara beintad ifrån

tankebildernas , afwenſom det med deßa Nordens äldſta

Runor wantiga behandlingsſätt länge fortfarit till be

gagnande i ffaldſkap.

Då fuuſtändiga uppgifter af de bärtill wanliga uts

tryck , hwilka i Rungwäden och andra anteckningar föres

1

21

:) Af Hrabanus Maur. anf. ff. Ion Dlafson , ſom tilftrifwer

Isländarne inånga uppfinningar rörande Runorna , tillegnar

dem äfwen Kunmyndernas namn och tror dem ei waraäl:

dre än 12:te århundradet, hvilket wäl od torde kunna wara

rigtigt wid fråga om deras brut på Island.
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fomma, egentligen tillhöra fordna ſkaldekonſten , är det

här för upplysningen om deras alluränna beſkaffenhet 3
och anwändning nog att til prof anföra bem öfweren 10

Rima, t. er. / eller h och deß namn Sol eller begreps
pet Solen.

Ett gainmalt qwäde , ſom gifwer en vers öfwer
162

hwarje Runmynds namn 2 ), anför :

och Sól er Landa Liómi Solen är landens lius;

Lyt ek at helgum jag lutar (knäböjer) för hels

Dómi; d.ä. gedomen ( o. ä. för Solen).

Annars finnas öfwer rainina namnbegrepp, (Solen )

följande, af Skalderna wanligen begagnadeomſkrifningar: -

Eudr lopts og himins; d.ä. Luftens ochhimmelens eld ;

Zeims logi ; Sagra hvel ; Berldslågan ; Fagra klotet;

Alfródull dægra ; Dagarnas fagra ljus ;

Liknar ſkin ; Ljufligt fren ;

Flyrnis ſkiár ; Himlafäſtets fönſter ;

Skinandi röðull ; Šfinande rodnads orſak;

Sverfandi hvel; Hwälfwande klotet ;

Dottir edr mær Muns Möndelfares dotter eller

dilfara ; mö ;

Syſtir mána ; Månens ſyſter ;

Rona Glens ; Glens maka ;

Sudra Leika ; Söderns lekwän (tjusning);

Glod , edr Birta , eor Skyarnas eller luftens

elldr ftya edr lopta ; glöd, tjärthet eller eld ;

Skya röðull; ſtiár, Skyarnas förgylare , fons

gluggi, ljómi; ſter , glugg, upplyſare;

Landa liómi, ſkjærir , Landens tius , upplyſare ,

prydi ; prydnad;

Jarðar liómi; Jordens ljus ;

Morgna liós ; Morgonljuſet ;

Skeler ſkugga ; Skuggornas ſträck ;

lich

2 ) Sådana finnas i Worms Litt. Run. fib . 95 , i Rudbedes

Atl. och öfwer de Angelfachſiſka i Hickes. Gramm . Apglos.

fid. 175. De äro anförde odj öfwerſatte med anmärkningar

af sérr Grimm , anf. it. ſid . 217–252.
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Birta heims; Werldens flarhet;

i Blómgan jardar ; Jordens blomſtrings orſak;
i Ofbirta ; Den öfwerklara ;

Sæmd lyda ; Folfens wälbehag (ära) ;

Skya Skidldr ; Skyarnas ſksid ;

Svella berran ; in . fl. Sſarnas förtärare; m . fl.

Deßa och dylika , af sländarne kallade Dylgiur

Xunanna , dulmæli, umyrdi, äro, råſom här tydligen

ſynes , ingenting annat än Staldebenämningar

eller omſtrifningar 3) af namnets egentliga bemär

kelſe , hwilka hwarie Sfald efter behof och ſnitle ägde

a att bilda och föröka. Man angifmer wäl wißa Esläns

dare ſåſom upphofsinän till en ſtor del rådana och tror

ſig med ſäkerhet finna att de på Island icke warit bruks

liga förr än i 13:de århundradet, ehuru de grundbegrepp,

ur hwilka omſkrifningarne utwecklades, äro wida äldre

och Nunor i flere gamla ſånger träffas genom omſkrif

ningar antydda 4 ).

Dylgiornas eller omſkrifningarnas werkliga bruk

war ſåledes mera wittert än wigtigt , mera för nöjet

än gagnet ; tyde anwändes endaſt att antyda Runs

inyndens namn , ined fäſtadt afſeende på inden fåſom

ljudtecken , hwilket blef en gåta eller carab , ſom for

drade omtanka och egna inſigter, för att kunna rigtigt

förſtås. Sålunda utinärktest. er. med

Lok vatna , wattnens lock , d. 8. 33 eller 1 , I ;

sol lara , lararnas fal,

Bjargleyſi , briſt på bergning , Nöd +, ,

ſom tillſammantaget angifwer Runorna l*t och nain

net gon.

Följaktligen , långt ifrån att , med några Runfor:

fare, i deßa omſkrifningar finna någon djup förborgad

hemlighet, och än mindre någon ſå outgrundelig wisdom,

att den blott til wißa grader kunde af alla inhemtas "),

inſe wi tydligen , ſå wäl af deras inrättning , ſom des

1

+, 0 ;

3) Jemnf. Skalda ſid. 126, m . fl.

4) Femif. t. ex. Gudrunarharm. v . 22.

5) Se Inleon, d . 15 , 16, not . 10,

+

1



48

ras brut , att Dylgior öfwer Runmynders nanın kunde

af en hwar danas , anwändas och förſtås , afwenſom att

flere af åtſkilliga älſkare hopſamlade Dylgior äro , lifas

foin de fainlade omſfrifningarne i Skalda (kenningar ) ,

ingenting annat än anvisningar och bielpredor för den

Skald , fom wille öfwa odh roa fig och andra med detta

Logogriphiſka eller charadlika witterhetsprof. Island är

wäl föröfrigt det land , ſomn , om det icke enſamt 5 ) danat

och utbildat denna forntida witterhet, åtminſtone enſaint

ännu kunnat framte ſpår ) efter ett länge fortſatt bruk

af denſaınma.

5) Şuru ordet ſuf-fus , på rådant ſätt antyddes i Gudrun .

harm , 0. 21–23. är i Inledn .ſid. 10, not. 20 wiſadt.

Ehuru wi för öfrigt i Skandinavien idé träffat några gamla

minnesmärken med detta betedningsſätt , ſå finna wi dock hos
folket på faſta landet ſamma håg för gåtor , liknelſer och pas

raboliſta framſtällningar , ſom hos Isländarne. Femif. Worm .

Litt. Run. Fib. 473 , od mina Anm . efter Gånge Rolfs S.

i fornnord. Sjelte-Sag. I. 285 , följ.

9 Så finnas i ſynnerhet Författaresnamn utmärkta i Isländs

fta qwäden . I Rouants Rimur inwedlar Chord Magnus:

ſom ſitt namn på följande ſätt :

Hliómr lands ( 9: reid , R ) og Hlyrnis tár ( 5: Ur, )

Hlyri Þórs i rúnum ( o : stunginn Þor, Đ )

Reid ( : R) vid ós ( o : * ) ion Rami hár ( : bor , b )
sem Reist hefr

Markens återſtal ( d . &. ridande , eller R ) od)

himlafäſtets tår ( d. ä. Ur, eller n )

Thors ättling i runor ( d. ä . ſtungen thor,' eller Đ ),

Red (d. a. R ) wið os (d. ä. * ) den ſtarke guden

(0. &. Thor, eller b ),

ſom riſtat hafwer

hwilka Runor, tillſammantagne od nebifrån läfte, gifwa nama

net PPRĐNR : b. d. borõ.

Enligt ſamma grund betefnar Gudmund ( Bergthorson )

fitt namn i Serauds og Bora Kimur ; få anwiſar Árne

ſitt i friðarbon ; ſå antyder od Sira Saldor Jonßon fin

huſtrus namn , blin , i en Pralm . Detta Dylgjornas

brut ſynes dod i ſådana minnesmärken ej wara äldre än 14:de

århundradet.

- ; O. & .

Sap. VI.
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Sap. VI.

Runmyndernas ordning och afdelningar ;

Runmärken och deras arter.

De gamle Runorna hade en egen beſtäind radſätts

ning eller wiß inbördes ordning , hwilfen ( Fe Cap. 1 .

fid. 25) ei liknade den , motſwarande bokſtäfwer i andra

alfabeter iakttaga. Denna ordning må hafwa hwad grund

ſom helſt , li war den fordom i Swerige allmänt känd

och antagen , och för deß ålder tala forntida minness

märken , hwilka i Flock . VII komma att närmare bes

ſkrifwas.

Man gör de förfäder , ſom brukade Runorna och i

öfrigt få ypperligt öfwade fitt minne, mycket orätt , om

man tror att de behöft minnesorden : Suthork Snias

Tolmå, för att ihågkoinma Runornas ordning inon Runs

raden. Hwilket annat folkſlag hade någonſin ſådana

minnesord för ſina bokſtäfwer , äfwen om deßa bokſtäfs

wers ordning inåſte, för deras deraf beroende nummers

wärde , wara allmänt befant ? - Hos wåra förfäder

ſyftade deßa od; andra dylika ord på något helt annat :

de utwiſte huru den ordnade Runraden blifwit delad i

wißa flodkar, hwilka lågo til grund för ett ſlags Runs

märken, troligen någon gång äfwen för Hemlig ſkrift,
ett ſlags chiffres.

Wid en öfwerſigt af detta ſkrifſätts attinänna be:

ſkaffenhet iakttaga wi runradens meſt bekanta afdelning

i 3 :ne delar eller få talade ätter , ordnade på ſätt,

ſom följer :

1 : ſta , Freis ätt : PAPERP futhork

2 :dra , Hagels ätt : * tith hnias

3 :dje , Tyrs ätt : Brych tolmi.

Daningen af deßa Runmärken beſtod då deruti, att

tid en efter godtycke antagen Grundin ynd fattes å en

fida wißa ſtret, att utwiſa en af deßa ätter efter deras in

bördes ordning, hwilka ftrek wi wilja kalla åttstecken,

!

7
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sáttmårfen , Åttſtrek , och å andra fidan Ordnings

eller Platsſtrek , utmärkande hwad plats i ordningen

inom den genom ättmärket angifna ätten en åſyftad

Nuna innehar, hwilfen Runas ſtälle detta ſåledes full

märkta tecken företrädde. Detta torde lättaſt upplyſas

af följande erempel, hwarwid till grundmynd tages en

rät ſtaf, wid hwilken ätt- och ordnings - ſtret fättas på

hwar fin fida , ſå att ätten utmärkes med ſtreken till wens

ſter , fåſom

Förſta ätten med ett ättſtrek d. ä . +

Andra ätten med two

Tredie ätten med tre

Detta ättmärke bibehålles för alla inom den ätten

warande Nunor , hwilfas ordningsrum inom ſin ätt ans

wiſes genom behörigt antal ſtrek å andra ſidan ; t. er . i

Förſta ätten , utmärkt med tid betecknas

förſta Nunan eller p med

i ſtrel till höger D. ä.

andra eller med 2

tredie Þ 3 to (få 4 , 5 x . )

Andra ätten , mārkt med - Eㅖ Tredje ätten, med 8 El

1 Runan * med i ſirek 1 mes 1 El

+ B

3 3
r . 3

0. f. w. med tillſats & hwarje ätts grundinynd af f &

många ordningsítrek , jom behöfdes för att utmärka bmits

ken ordning i ätten hwarje Nuna har ; fåledes warteto

detſamma ſom I++ Jon , Johan, då med ts utmärk

tes andra ättens tredie Nuna , ſom är | Ý , med to

i ättens 4:de Runa, o. ä. * , och meb 2 ättens

2 :dra Rung , eller + 1 ; 0. F. . De ſålunda upps

foinna ſkrifteden woro följaktligen ide Runor eller Runs

mynder , utan Runmärken , ſom utwifade och företrädde

runors ſtälle.

Som hela konſten beſtod deri att med ett wißt tecken

angifwa en Runas ordningsnummer inoin fin flodt, eller

afftånd ifrån början inomen wiß Runradsafdelning (ätt)

木
卜

仁

T

2 2 本
作
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och ſietfwa denna afdelningens ordningsnummer , ſkulle

i fådant Punna lifa ſäkert ſke med ziffror, t. er 23 eller

23 eller ; utwiſa 2:0ra ättens 3:dje Nuna, eller | I

ſå att 213, 114 , 212 , eller 23 14 22 eller på

lika grunder komine att utmärka Jon , då ziffran till

wenſter (ſåſom ätt-tecken ) anwiſar ätten och den till hös

ger Nunans ordning inom ätten.

Detta beteckningsſätt war anwändbart och brukligt

idke blott i ſkrift, utan od i tal , di ätts och platsjirekens

antal ( . ä . Runornas ordning inom fin flock och Fielfwa

ätten) kunde angifmas äfwen genom åtbörder ; t. er. ans

talet af högra handens uppräckta fingrar utwiſte ättens

och den wenſtra den åſyftade derino :n befintliga Runans

ordnings-nuinmer; och de gamles Klapp-Runor äro

egentligen ingenting annat än detſamma, uttry&t ges

nom flappning i händerna, då ſlagens antal i ena hans

den utmärkte ättens , och i andra , Nunans ordnings

nuinier .

Antingen detta ſkrifſätts grund och förtienſt beſtobo i

deß egenſkap att kunna antyba något nycket bemnlighets

fullt , hwilket ock i den man uppenbarades rom grund

regeln , hwarefter Runmärken banades , blef befant, eller

det, likaſom andra ftriffonſter , war bewis pi den ſkrif

wandes fintlighet och omtanka, förſummades icke att på

andra ſätt utbilda detſamma och beri göra allt flere od

konſtigare ändringar dels genom ätt- och ordnings-inär

kens olikheter, dels med Runradené olika afdelningar och

dels genom grund -myndens förändringar.

Ått- och ordningsmärken uttrycktes ſåledes än med

ftrek , punkter eller ziffror (Tab. III.) ; än åter beſtäm

bes de efter andra grunder , t. ex. förſta Runan i af

delningen bibehöns till ätt-tecken , och tiü ordningsınärke

upprepades ben ſå många gånger , ſom platsſtreken an

nars bordt wara ; få antyddes :

1 : ſta ätten med p 2:bra ätten incd *

Deß 1 Runa p med p Deß 1 Runa * med *

+ **

3
Þ

3 ***

2
2

שש

ששש
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웨
3:dje åtten med 1 Deß 1 Runa 1 ned

2

3 111 6. f. w.

Deraf, att alla Nunor inoin famma ätt eller afdela

ning i detta ſkrifſätt hade den förſta inoin hwarie afdels

ning warande Runas tecken , eller att alla till hwarje

ättafdelning hörande Runinärkestecken , i likhet med ätta

lingars härkomſt från en ättanförare , woro ett mång

faldigande af förſta Nunans tecken inom ſamma afdel

ning, inſer man ſkälet till afdelningarnas benämning

ätter , och till brufet att benämna ätten med fin ätt:

runas nainn , t. ex. Freis , Hagels , Tyrs ätt.

Forntiden war icke mindre mångfaldig i ſielfwa Run

radens olika fördelningar och Runornas olika ordning

inom ätten . Un delades Runraden i tre delar , pridei:

lur, hwarwid ätterna blefmo: i futhork , 2. Snias , 3

Tölmė, eller 1 Futhork , 2 niaſt , ' 3 Bimò , eller om

wändt: 1 Tblmó , 2 nias , 3 Suthork ; än åter i 4

delar , fiordeilur , råſom : 1 Futho , 2 Xkhn, 3 Jaſt,

4 Blme, eller i Futhork , 2 nias, 3 Tolmo, 4 .

Pægd; eller , i Sprengt, 2 Marok , 3 Sidup, 4 Sæs

bylo , o. . w.; än i 6 delar , ferdeilur, råſom : 1 Sprengt,

2 Wans , 3 Sok , 4 Slydi, 5 Tuvi, 6 Bol; än is

delar , attdeilur ; ſtundom i 2 :ne halfwor , twideilur ,

0. P. 10. Man finner ock Einka Runir , då Runraden

bibehöus obetad och de ſerſfilta Runorna antyodes genom

olika många ſtref wid grundmynden . Deßa olikheter ,

hwilfa efter godtycke funde mångfaldigas, gjorde Runs

märfen ofta rätt fwärtydiga , och ſtundom , utan ſerſkils

pa hielpredor , omöjliga att förklara.

Grundinynpen , tid hwilken deßa märkesſtrek foga

des , war äfwen ganſka inångfaldig , enär dertill kunde

tagas hwad tecken ſom helſt. Deßa tecken höra wäl icke

tiử de egentliga Runorna, inen då de äfwen innefatta

Runor och kuninärkesraderna i allmänhet efter det ors

det , ſom uttrycker grundmynden , bära nainn af Runor,

ſamt genom benna benämning blifwit af forſkare orätt

förſtådda , böra åtminſtone några bär upptagas och bea

ſtämmas , hwarefter de öfrigas beſkaffenhet fattas med

mera lätthet.



53

T:

0

För en del utgjorde wanliga Runor eller bokſtäfwer
grundmynd , t. er.

För Vardar:Runir Nunan ; VængRunir wän
deRunan ni

ThursŘunir Nunan þ ; Knapp: eller Krapp

Runir

KviftRunir y , men känneſtreken upprepas, hwari

genom mynden får ett qwift eller grenlift utſeende;

Halbs (Sagls:) Runir * , tecknad rom *, med lem

nad lägg eller hals emellan V odj o tin plats för

biſtreken ; IsRunor af | (rom finnas på en Runſten

B. 464) och LagoRunor af med bufwudrunan upp

repad till ordningsftrek och i mindre inynder lifaledes

tid ätt-tecken ; SolRunir , hwilfen Runa , til behör

rigt antal för ordningsſtref upprepad, hopſattes i en

mynd , då ätten med ett ferſkildt teden antyddes , t. er.

oto war tecken för 4.de Runan och för andra äts

ten , ſå att bägge utmärkte + 4; BunguXunir af B ;

Lin: eller LimRunir af r eller ; Semlur af 1 eller

y och Hidhemlur af m , med ättmärket å ena och

platsmärket å andra ſidoſtreket ; EnſkuXunir af f , tecks

nadt näſtan ſom O ; Belg Runir af Ø ( Belgthorn ),

ſaint Stafkarlaletr af en ſtaf eller ett rätt ſtref | hwar

af i det föregående ( ſid. 50) finnas prof; Einhverfin :

gar hafwa namn af ſtrekens wändning åt en fida ; Ein:

hverfingar vinſtri , &t wenſter , Adhverfingar, åt båda

Ifidor , m . fl.

För palmXunir war til grund en mynd , lif P ;

för ValdRunir eller vi de fallades äfwen Valde:

mgrs:Xunir , under hwilfet nann annars upptagas

Runinärken af blotta ziffror (neml. medeltidens i , ij ,

iij , 2c.) , hwilka , likaſom StunguXunir , Prick Runor ,

d. ä. af prickar beſtående tecken , ſafna egentlig grund

mynd ; för UplendſkuXunir V eller , wid hwilka

namnet , ſom ſkal betyda Upplänoffa , icke ſtår i nås

got förhållande till orten eller mynden , likaſom i Girſku

Runir , Syrniku eller finſku Kunir od Grænlendiku

Runir , faint Innibua:, Jubera- , eller Iugbera-Runir;

Brim Xunir ; Spiald: eller SpeldRunir; VoovaRunir

ti
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eller Veftur; "BlappRuntr ; KluaLetr , m . fl. hwilfa

ſynas wara mera efter godtycke antagna och benäinnda.

sin åter antogs till grundmynd en enklare teckning

af nigot natur- eller konſtföremål, af hvilket de fingo

det allmänna namnet Bilæta Runir , Belätes , eller

Bild - Rinor ; t. er.

SiſtRunir , i hwilka de behöfliga ſtreken ſattes wid

Fiſkfigurer [ ];

Sion Runir (iyn- eller anſigtes -Nunor) och Knack:

villur (nackewillor) likaledes wid ett inenniſkohufwud;

FialmRunir wid en hjelm ( 0] ;

Kiſtu Runir , hafwa ſtreken pri fidorna af en fyr

kantig mynd (oox.), ſom ſkall föreſtälla en tiſta;
BringRunir , Ring Rinor , då wid en ring de

olika ätterna utmärktes med ett i olika rigtning wändt

korß [ toto + ] och ordningen åter ined prickar wid eller

öfwer ringen ; in . fl.

utan att här ingå i någon underſökning af ſådana

Runmärkens urſprung och förſta uppkomſt; eller att

wilia berömma bwad förhållande be af enkla ſtref ute

giordà, troligen de äldſta , möjligtwis hafwa ägt til Jr

ländarnes Dgham , kunna wi doc ined forntida urkuns

der witsorda , att deßa enkla Nunmärken icke äro något

nytt påfund , utan att deras ålder och bruk åtininſtone

uppgår till äldſta Runſtenstiden , o. ä. förſta början af

Chriſtendomen i Swerige, hwareſt man af berörde ſkrifs

ſätt träffar de äldſta ſpår , ſom i Norden ?) kunnat

7) Wid Afhandlingens författande hade jag ännu ingen anwis:

ning på Runmärkens bruk utom Norden ; men ſedermera

har jag af noten i Hr Grimms rafrika och ſnillrika Afy.

über Deutſche Runen fid . 110 , 111 ur en i St. Gallen

förwarad handſkrifwen Pergamentsbok från 10:de århundradet

blifwit öfwertygad att ſådana funnits äfwen i Tyſkland ; hwil:

Fet likwäl ide ändrar min forðna här uttryckta rats : Genom

det anförda ordet corvi, tednatt med der förekommande ar:

ter , upplyſes deßa Runors beſkaffenhet. Jis :runa upprepar

Runan 1 odh Lago-runa ? få många gånger, ſom tiü ords

ningsmärke fordras, od likaledes i mindre mynder för att

utmärka ätten ; Sahal-runa är af ſamma art med de här

till erempel (ſid . 50) anmärkta Staf:Ranir ; Stof-runa är

ett ſlag . Prid -Runor oc Clof-runa ſynes wara de här om :
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* framtes. Stycken af Inffrifter med mynder liknande

*"* dem wi förut (fid . 50 ) anfört , utgöra fortſättning af

riſtningar ined wanliga gamla Swenſka Runor på Runs

ſtenar i Södermanland , B. 819 , 768 , jemnf. 817 ,

767, 822.– Ur ſamma ſkäl, ſom Selfius faţade Stafs

löſa Runor Helſing Runor , nemligen derföre att de

i denna ort funnits på ſtenar tecknade, gaf Peringſköld

de på deßa ſtenar anmärkta Nunor namn af Söder

manlands Nunor, men förinodade att de ſkulle ans

tyda ziffror 8) . – för bfrigt bära Runſtafmarne mån

ga prof af Swenſkarnes från äldre ända in i rednare

tider fortfarande bruk af Runınärfen , ſerdeles af åtſkil

liga arter , ſom tydas höra tid hwad ofwanföre, efter

sländarnes benämningar, fallas Staffarlaletr , Eins

och Adhverfingar, ſamt Stungus eller Prick-Runor för

utmärkande af Prim eller Gyllentalstecknen. Esländarne

bafwa ſedan mera fainlat och föröft Runmärkesarterna ,

än egentligen utbildat Runmärkes -ſkriften .

Ehurt det icke lyckats inig att igenfinna de ättaf

delningar , bwilka näinnde Runriſtningars författare fölit

och ſåledes icke heller att läſa deßa riſtningar, wegar

jag lifwäl icke anſe dein dithuggne i egenſkap af någon

heinlig ſkrift. Då de blifwit jeinte wanliga Nunor ans

bragte å griftwårdar, reſte till afliones minne hos ſain

tid och efterwerld , wore det ftridande inot beſtäiminelſen

af en minneswård, att i en förborgað ſkrift undangöin

ma den bortgångnes förtjemſter, hwilka, att döma af andra

dytika inſkrifter och den enas början med han ), juſt

derigenom antydas. Egenheten af deßa Runriſtningar

ſynes endaſt röja en mer än wanligt bildad eller kuns

nig Runriftare , under en tid , då äfmen detta ſkrifſäte

ice warit främmande för ortens inwånare.

nämnda KlappRunar. Jag finner deraf od en egen afdel

ning af Kunraden (eterättfördelning), än ytterligare wits :

ordande huruwilkorligt den i allmänhet blifmit ſtiftad.

5) Peringſe. Mſc . på K. Bibl. i Stodholm . Han jemnför

Runmärken på Runſten B. 819 med Romerſka ziffror på ins

ſkriften i Buchneri Thesaur. p. 590 voc. Clinicus.

#1

4

71

2
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Cap. VII. 12

Runornas ålder och brut i Skandinas

vien.

Nordiſka häfderna framträda Nunorna redan wid

förſta gryningen till Sweriges bildningsdager, och de

gamles wetenſkapliga odling begynne med dem långt

uppe i hedendomen , ehuru de mythiſka uppgifterna dera

om i Eddorna äro för wanſkliga att ſätta i ett beſtämdt

förhållande till Hiſtorien . Då Oden der, i egenſkap af

ſnillebragdernas upphofsinan och befordrare, inhemtar Rus

nor , t. er. wid Urdarbrunnen och från Wishetens fälla

medför upplysningens och ſeblighetens Nunor ), eller

från Jornarne en djupfinnig fornkunſkap eller annan fer

Tärdom 2), hwilka han med mödor 3) od lifsfaror 4) bea 1

mäftigat fig, för att fåſom wis belias 5) och från ett

annat flägtetill Menniſkorna (i Manhei ) bringa detin

herrliga mjöd, hwari alla deßa kunſkaper woro inmäng 17

da , ſamt ban om deßa Runor och galdrar underwis

ſar 7 fina tillgifna , kan wär icke nekas att deßa gamla

mythiſka fånger å ſe något werkligt , ſoin äfwen i mythen

och under det bildliga föredraget utgör kärna och i pa:

rabolen innehåller någon åldrig uppfattning af folkets

förſta wetenſkapliga öfningar , med anwisning derieite

till deras urſprung och beſkaffenhet , utan att lifwäl nå:

got bruk af ritade mynder derwid ifrågakommer 8) . Der

åter wißa ſtafwar åberopas od tecknas råſom flora och

ſerdeles utbildade 9) , uttrycka de ben talandes i myther

inwecklade föredrag, uppgjorda af de ſtora ſnilleinafterna

och riſtade af deßas toifar, nemligen Oden bland Aſar,

Dvalen

1) Jemnf. Inledn. ſid. 4, och not. 7 .

3) Unf. it. ſid. 2 , odh not. 9 , 10 ; fið . 3, od not. 3, 4.

8) Anf. ft. fid. 4, not. 7. jeinnf. Bragaræd. S 58, ſid. 85–8).
4) Bavam . v. 110.

5 ) Dafthrudn. v. 55. Runtal. B.. 3, 4.

5) Savam . N : 109. Bragaræd. anf. ft. Runtal. v . 3 .
1 Savam . Runtal. anf. ſt. Lodfafn . 0. 1 , 2. Xngl. S. c.

Femnf. Inledn. fid . 1-9.

Xuntal v. 5, 6 .
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??

Dvalen bland Alfwar , Daen bland Dwergar, Alswithner

bland Fotnar , och andra ; od när de framſtällas rås

ſom afſkafne der de i naturen woro gifna och förefun

nos 19) ſamt af Mimers hufwud uttalade innan de widt

ſpriddes bland Aſar , Alfwar , wiſa Baner od menni

ſkor, har ſådant mera tydligt afſeende på ſkrift eller
ſkrifteen , ſerdeles deß bildliga uppfattning. Att

uppfinningen af bildning och ſtriffonit i deßa äldre häf

deanteckningar tillegnas gudar, war en åſigt, ſom wåra
förfäder delade ined flere folkſlag och antyder att man

redan wid de gamla fägnernas förſta uppſtällning, an

tingen icke kände deras rätta upphofsinan , eller att hans

tid låg långt bort idet wida fierran, der föremålen ei

få noga funde urſkiljas.' - i Eddornas yngre qwäden
åter förekonma riſtade Runmynder ſåſom liudtecken )

och i ſånger om Sigurd och Brynhild , tillika råſom
kraftruñor och trolldoin : hwilket att wißerligen röjer en

dunkel fännedom om deras förſta urſprung , men der

jemte en från tångliga tider bibehåden öfwertygelſe om

Nunornas åldriga tiửwarelſe.

Utom reban ( i Inledn. ſid. 22 , 23) anförda utländs

fka witsord om wåra Runmynders ålder i Norden, lem

nar det bewis Swenſka Konungen wid början af 800

talet meddelade den förſta Predikant, rom i Swea Rife

förkunnade Chriſtna läran ?) , ett ſkriftligt intyg om

ferſkilda Swenſka bokſtafwers werklighet och om deras

ſkriftliga anwändning wid wißa tidf& den. Uppgiften

kallar dein wäl icke Runor, men den ſäger i ſtället " bot

ſtäfwer , danade efter Swenſtarnas ſed ,” d. ä. annor

lunda än den öfriga bildade werldens. Di wi nu weta

att wid denna tiden Runor funnos bland hedningarne i

.

10) Sigurbrif. v. 14-19. Semnf. Inledn . ſid. 18, 19 .

1) Atlam. v. 4 , 9, 12.

2) Peracto itaque apud eos ( Sviones) altero dimidio anno,
præfati Servi Dei cum certo suæ legationis experimento,

et cum litteris Regia manu, more ipforum de formatis ad
serenissimum reversi sunt Augustum . Rimbert. Vita Ansg.

Ser. Rer. Dan . I : 448 .

8
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det nordliga Europa 3) , och finna att de ſedan i Swerige

allmänt gängſe Runmynderna redan förut warit möns

ſter för det nordliga Lyſklands 4), gifwer ſådant, jemte

wåra inhemſka gamla fägner , den ſtörſta ſannolikhet att

Sweriges wid ofwannäinnde tillfälle begagnade ferſkilda

bokſtäfwer warit Runor , och ett wittnesbörd att Run

mynder under bedendonten warit i Swerige både kända

och använda , Daftadt hwarfen wi i Tednare tider eller

Sturleſon och Saro redan på 1200 - talet bland de måns

ga runriſtade minnesmärken kunnat finna något, hwil

ket, enligt fitt innehåll rätt läſt och förſtådt , ådagaläg

ger fig wara riſtadt under den djupa bedendomen.

Men juſt denna omſtändighet , Tyſka underrättelſen

att Nunornas brut , ſå länge de woro hos hedningarna,

förefom blott wid ſinger , beſwärjningar och ſpådomar),

jeinte wira äldſta fägners anwisning att ſkriftonſten till

en början endaſt på ſådant ſätt i Norden wiſat fig för

allmänheten , ſamt uppgiften att Konungen ined egen

band tecknade deßa Swenſka bokſtäfwer iofwannämnda

bewis , tyckas antyda att Runornas kännedom och bruk

då woro mera in fränkta än de någon tid derefter blif:

wit, att de bär , raron en ferſkild högre bildning, egent

ligaſt tillhörde wißa wärdigheter, ätter och konſtfännare,

ramt följaktligen före Chriſtendomens inträde , icke till

den allmännelighet kändes eller anwändes , ſom under

följande tidsålder , då de på rå mångfaldiga minnes:

wårdar blifwit til oß öfwerförda. Häraf re wi ock ſtas

let , hwarföre inga hebniſta runriſtade ininnesinärken på

fältet funnat anträffas , äfmenſoin dwarföre Runkunſka

pen i wåra äldre häfder omnämnes f& ſom en idrott,

utmärkande Konungar och de förnämſta i landet 5 ).

Omn wi äfwen rakna upplysning huru och af hwad

anledning Runkunſkapen federmera med en fig utbredan

de Chriſtendom , wid Olof Stötfonungs och deß Söners

lefnadstid , blifwit allmännare fpridd , &dagalägga dock

runriſtningar wid och efter deßa Konungars tid , eller oin

> Jemnf. Inledn. ſid. 23 odh not. 40, 5 .

4. Jemnf. Inledn. ſid. 23, not.3.
) ünf. T. T. 5 not. k .
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Fring 200 år efter förbemälde händelſe och Chriſtendoinens

förſta förkunnande, en med Runor, fåfor bokſtäfwer wun:

nen allmän bekantſkap. Runorna utgöra då bokſtäfwer

til inſkrifter på egna här i Swerige ſerdeles brukliga

minnesmärken , Runſtenar ), hwilka till daning , regning

It och ſtälle habe mycken likhet med hedningarnas bautaſte

nar , jemté ett med Chriſtna likſtenar gemenſamt ſyftes

måt, att uppinana förbifarande medchriſtna tid förböner

för en affiden , til hvilka denne gjort ſig fortjent genom

gudsfruktan eller genoin chriſtliga werk , afwen förwan

drarens egen förmån ,t . er. wäge eller bro-anläggning.

Meningen med deßa hugkomſts-riſtningar war ſåledes att

inſkrifterne ſkulle kunna och böra läſas ; de förutſätta

följaktligen en då wunnen någorlunda admän kännedom

om detta ſlags ſkrift , hwilken härigenom ſkulle än ytter

ligare ſpridas.

Til deßa riſtningars utbredande fynas od några

i deras uthuggning , öfwade inäſtare inycket bafwa bi

dragit. Då übbe, ubir , i Upſalatrakten företagit riſts

ningar , dein han fortſatt ſydligt igenom Upland och

Söderinanland , och Bolle , Bali, åter i ſyowejlig led

genom Upland åt Weſtınanland och weſtliga Södermans

land ., ſamt ( Preſtmannen ) Osmund Stares ſon igenom

öfra delen af Upland begifwit fig norrut et Geſtriks

land od Helſingland, och då i de orter , der deßa Runs

ſtensriftare wiſtats, dylika minnebrårdar wanligare och

inera allmänt förekoınına än annars , kan fådant wäl

endaſt bewiſa det allinänna brufet af detta flags mins

nesmärken , bwilfas uppſättning de genoin fin arbets

drift och ſkicklighet befrämjat ; inen det har ockſå baft fitt

inflytande på Runkunſkapen , enär i nyßnänında orter

äfwen warit behöfligt ſätta monumenter, ſom innehålla

blott Runraden ), eller en framſtällning af Runorna för
fig fielfwa betraktade. När åter ſnart , jemnte deßa Runs

riſtare, många andra omförmälas och ändtligen Nunſtes

narne ingen riſtare angifwa , war Runkunſkapen icke mera

något ferdeles utmärkande, utan förråder fin ſtörre, alls

männare ſpridning. Denna allmänlighet röjer fig meſt

6) Femfn . II afd . Xunminnesm, & lod . I.

7 ) Femif. derſt. Flod . VII. 1.
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inom Swea Rike, der Runſtenarne wanligare och oftaſt

förekomma, hafwa tagit fin början redan före det tides

bwarf , då Engelſka och Danſka inynt från 1040- och i

1050-talen kunnat tjena Runriftarne til inönſter för de

egna korsteckningar, hwilka å deßa mynt och runſtenarne di

hafwa en ſå rik omwerling :).

Utom ſådana tidsbeſtämmelſegrunder , angifwa deßa

riſtningar deßa den betydande inedborgarens yttringar

af wälwilja och omtanka för anhöriga och wänner , utan

afſeende på annat än deras af au ftåndsſkilnad oberoende

lika rätt till faligheten , många andra tidehwarfwets G

förhållanden , genoin hwilka detſamma från andra , i ſyn

nerhet den förſwunna hedendomen , nogfamt urſkiljes ; t.

er. en wädt omtanka på landets odling innan ens derined

förenade beqwämligheter för färder genom orterna blifwit

förberedda; ett chriſtligt finne och håg till werkſamhet en

ligt Chriſtendomens ändamål och för deß ſtiftelſer , utan

att dithörande ſtörre anläggningar, icte ens kyrkor och

kyrkogårdar til begrafning och plats för minneswårdar,

ännu hunnit upplåtas; en mera allmänt börjad Chri

ſtendom med deß iakttagelſer , eburu utan ſträngare band,

än att wid flere chriſtliga förrättningar ännu kunde bes

gagnas förewarande, från Hedendomen bibehåuna ſedwa

nor, blott med en liten ändring, då man ſåledes äns

nu begrof i högar och reſte ſten på owigo jord, men i

ſtället till utmärkning derpå riſtade kors eller inſkrift,

eller med ett ord : då en af Chriſtendomen lifmad anda

och bildning , i wißa dertid hörande bruk börjat wiſa

fig , utan att den fielfiländiga Swenſka obalbonden der

wid ännu fände nog förbindelſe att derföre aflägga alla

fordna förhållanden och plägſeder. Detta allt tydes åda

galägga att, redan Chriſtna andan begynt mera allmänt

werfa , dock utan att Chriſtendomen ännu war allmänt

antagen , och alla behöriga inrättningar för deß utöfning

blifwit gjorda , de di warande Chriſtna ſielfſtändiga meda

borgarne, genom deßa för allmänheten uppſatta erinrings

märken ( Runſtenarne) , welat förſkaffa ſig och fin oma

wårdnad de andältiges åtanka och förböner , då ännu

t
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*) Semnf. berſi. Flod III.
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itide , fårom Federmera , genom ferſkilda wälgerningar ,

medelſt gåfwor och teſtamenten köpta förböner i kyrkan

kunde winnas , eller - att Swerige mera utbil

dia de omwändelſetid blef äfwen Runſtenarnas

tidehwarf. - Om än en eller annan Runſten förut,

och några ännu febrare reſtes , funna dock iooo- och förra

hälften af 1100 -talet, Olof Skötkonungs , deß ſöners och

: Swerferfke ättens ftyrelſe räknas i Sfra Swerige får

foin hufwudſakliga tidehwarfwet för wåra runriſtade inins

nesmärken , och Sweriges förſta Chriſtna förſamlings

bildade letmän , ſtrar före och under denna tid , för deba

is ninnesmärkens upphofsmän , ſanit Runkunſkapens be

fordrare och wårdare. Lifwär bafwa äften de Chriſtna

Lärare , hwilka på ramma orter arbetade för Chriſtens

is domens utbredande och ſtadga , begagnat ſamma ffrifs

i tecken och , der forfor funnits , låtit Runſtenarne, i ett

för ändamålet afraßadt fkick 9) och någon gång med till

gesh deßa Lärare bafwa äfwen owederſägligt lemnat
fats aflatinſk inſkrift, följa liten ochdeChriſtna in i hel:

fitt likaſoin de för ſig , åtininſtone redan år

1116 , hade en här uppſatt Tafta io ) till bietpreda för

get beſtämmande af de Chriſtnað rörliga feſter , under näſts

följande 532 år , eller under deßas hela Cykel, - til

allmänhetens rättelſe och oafbruina iakttagande lämpa

1 gamla årsſtafwen (Nunſtafwen ) efter Catholſka Calen

darium perpetuum ; hwarföre oc Nunorna allmänneli

gen begagnades ända långt fram under Swerkerſta och

& rikſka ätterna , ſå af lefmän , ſom de andeliga , hwilka

ei, erhållit utländſk bildning , ända till deß ut de eineda

leriid uppkomna kloſtren och andra Latinſka lärdpinens

plantſkolor , muera Catholikt bildade underwijare, tillita

ined Patinſka ſpråket, uteſlutande antogo dertid hörande
rentäriga och med öfriga werldens enliga ſkrifſätt, munt

ſtilen. Efter denna förändring, ſom redan under Folf

ungaättens lyſande tidehwarf , i ſlutet af 1200-talet,

,

.

of

Jemnf. Xunminncem. Flod . IV , äfw . II .

10) Härom upplyſes närmare i en ferſkild Afh. om nord. Tids

måtningen:
1 ) Semnf.Minnesm. Flod. XII

*) Ånf. ft. Flod . XI.
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mera fullſtändigt utwedlat fig hos de andeliga, utgick, äf

wen hos lekmän , Runornas brut ſnart af rig elf och

med undantag af mynden þ , ſom äfwen i muntſkrifter

frain mot ſlutet af 1300-talet anwändes, upphörde de

fårom egentliga bokſtäfwer, och qwarſtodo blott råſom tidräf

ningstecken på Runſtafwen , så länge denne begagnades,

eller till deß den , på 1600 -talet mindre behöflig och

anwänd , ändtligen , år 1700 obrukbar , alldeles bortlas

des. Såſom ſammanſatta eller tecken , innebärande uts

trydet af hela namn , begagnades runlika mynder 3) länge

under benämning af bomärken , i nauuntedningar af dein ,

ſom ej kunde ſkrifwa den wanliga ſtilen .

Göthaland, och ſerdeles deß ſydliga delar, Hvilka då
tilhörde Danawäldet, funnos Runor något i brukunge

fär wid ſamma tid , och i ſynnerhet witmedlet af 11:te

århundradet, under Kon . Magnus den Gode (år 1040

-1047) och Swen Eſtridßon (år 1047 – 1074). De gam

la enkla Swenſka Runorna blefwo wißerligen bufwuds

ſakligen begagnade i deß Nordligare trakter, och tiữ någon

Del (äfwen jente främmande arter) i de fydligare ; inen

ſom Chriſtendomen med deß ſkrift och läsning i Dans

mark tidigare "wunnit ſtadga, erhöll ockſå Nunſkriften der

ferſkildta tecken för E och andra mynder , hwilfa blifwit

danade för uttryck af inunfarnes bokſiäfwer od utmär

ka Danſka Nunraden, hwilken man der och ſynes welat

göra allmän. Bemälde Konungars företag att i fådant

afſeende genom prägling å inynt3) göra dein offentligen

anwändbara råfomu inhemſka Diplomatiſka ſkriftecken , äfs

wenſom deras admännare upptagande bland enſkilde, ſy

nes ined deßa Konungars wälde förfallit ; under följande

oroligheter och i ſynnerhet under den andäktige Sinut,

ſom genom befordrande af utländſka Catholſka bruk gjort

fig förtjent af nannet den helige, bar denna inhemſka

ſkrift blifwit näſtan alldeles & fidoſatt.En lång tid der

efter, od Teban broligheterna hunnit ftillas , hafwa dock

under Nordiſka förſamlingens öfwerhufwud, ürke-Biſko

pen Eſkil i Lund, äfwen de andelige lemnat fin åtgärd

" Semnf. Flod. XI .
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till Runornas anwändning bland allmänheten , belft det

måſte marit med deras biträde, ſom en tidräkningstafla ,

likartad med den ofwannäiiinda Swenſka, blifwit wid år

1140 med Runor uppſatt, och deßutom inſkrifter, dels

på Latin, dels på modersmålet , ined Runor tecknas

de å klockor, Dopfuntar, rökelſefar och andra Kyrkor

nas tillhörigheter 4). -- Wid de forſkningar i fäderness

landets Häfder, hwilka inom Danmark af andeliga, Få wäl

ſom werldsliga maktens öfwerbufwud, under stonungarne

Waldeinar den förſtes och Andres ſtyrelſe befordrades, koin

mo od Runorna i fråga. Din det än fedde blott i wets

tenſkaplig ſyftning, blef dock derigenoin aktningen för gamla

Runkunſkapen widare befäſtad bland de fornälſkare, ſom af

gammal häfd begagnat detta ftrifſätt, och Runorna bis

behöllos federinera en lång tid, fårom något eget, åldrigt

foſterländſkt, bland admänheten , ſerdeles i ſydöſtliga des

larna af Götbaland, ſamt å öarna i Sſterſjön . Häraf

förefoinma odkjå yttringar tid efter annan intill Refors

mationen ; t. er . i Skåne på 1300 -talet, då Lagen och

Konungalängden til år 1319 och en Calender 1328 fins

nas med Nunor ſkrifne på Pergament; på Gottland åt

ſkilliga riſtningar mellan 1326–1513, ſamt på gland,

i Småland och i Sſtergöthland under 1440—1520 -talen ;

inen de hafwa under loppet af 1500- talet alldeles upphört.

Tid Norrige öfwergick tidigt Danſka Runraden oför

ändrad , och på sland, då Preſten Are Frode på 1100

talet ſkulle iordningſtäda Latinſka bokſtäfwerna till ett

Nationelt ſkrifſätt, hade han derwid till biträde en Thor:

odd Runmäſtare. Af runriſtade ininnesmärken finnas

dock i deßa Nordliga trakter , lifaſom på Grönland ,

blott några få med tydliga anwisningar till deras Chriſt

na daningstid. När åter , under wettenſkapernas

bloinſtring på denna aflägsna ö , Skandinaviſka häf

derna i 13:de århundradet begynte upplifwas, upptogos

äfwen de gainla Runorna, hwilka der, i likhet med ans

nan Fornnordiſk odling, inera fritt på mångfaldigt ſätt
utbildades.

1

4) Semnf. Flod . VI.

!
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Daftadt fåledes Swenſka Runornas brut i Swea

Rike , och på några få monumenter i Göthaland od Dans

mart, hufvudſakligen inſkränktes till ofwannämnde Runs

ſtenstid, äro dock de från detta deras i ſielfwa werfet

claßiſka tidehwarf bewarade minnesmärken för oß wig

tiga, ide blott för ſielfwa begagnandet af deßa inhem

ſka ſkriftecken , utan äfwen för de prof de lemna om af

wåra förfädere ſpråk, af den fjelfia tecknadt, redan

förrän några uppteckningar ined Munfſtil ſkedde, ei en

daſt i Swerige , utan äfwen i Danmark och redan förr

än ysländarne hunnit på modersmålet uppſätta några

ſkrifter.

1

Sedan wettenſkaperna efter Reformationens fulländs

ning begynt idras och gamla Häfder , för afgörande af

twiſten om 3 kronor i Rikswapnet, kommit att efterſö

fas, bafwa äfwen de näſtan bortglömda Runorna mot

ſlutet af 1500 -talet blifwit ämnen för de lärdes

forſkningar och arbeten. Joh. Bureus, rom af Dalfar

larnes Runrad od Runſtafwen inbeintade myndernas

bokſtafs-Betydelſe, uprföfte odh aftecknade en mängd riſt

ningar i åtſkilliga landsorter. Han icke blott utgaf år

1599 en Tabellariſt öfwerſigt af Runläran och ſedermera

Nun -Abcböcker, ined fyftning att bringa deßa gamla in

hemſka bokſtäfrer i allmänt bruf fåſom Swenſka ſkrifa

tecken , utan förberedde äfwen Runmonumenternas inedde

lande genom minga i koppar ſtudna ritningar. Sfrån dens

ne Sweriges förſte Rits -Antiqvaries omtanka på ett när

inare uppdagande af landets diwarande & iderdoms=märts

wärdigheter , hwarmid han af den ſtore Konung Guſtaf

I Adolph hugnades både med uppinuntringar, anſlag och

medhielpares tilfallande, är det forn foſterländſka forn

forſkningen och en fullſtändig fännedoin om wårt fäder

nestand jeinte Runkunſkapen åter tager fin början. Hos

wåra grannar i Danmark och Norrige ſaint inom Gö

tha rifes ſydliga, då warande Danſka landskaper, fami

lade Profeßoren O. Worm lifa underrättelſer och utgaf

på
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på : 640- och 1650-talen en ſainling af i trä fkurne tecka

ningar öfier deßa orters rinriſtade minnesmärfen . Hu

ru inan i Swerige under widarc fortſatta efterſpaningar,

ſamt ſerdeles under Hadorphs och Peringſkölds omſor

ger att genom ſkärning i trä bereda deßa ritningars uta

gifning i tryck, hwilfet förſt år 1750 kom till werkſtälliga
het, wid utwecklande af ferſkilda ſyſtemer öfwer wår gams

la Hiſtoria och forntida förhidanden lade Runorna tili

grund och påſtod att de woro ofantligen gamla, att de

af Olof Skötfonung på Påfwens begäran blifwit för

hudna , och att detta alfabet, få om det äldſta i werl

den, innefattade många, äfwen Chriſtendomens Demlig

heter, är mer än tillräckligt bekant. Sådana uttryck af

ferſkilda tiders od författares enfidiga åſigter och föres

ſtällningsſätt, torde icke förtjena nigon wederläggning.

Runornas förſta urſprung är wißerligen en lifa

pröfningswärde, rom ſwår och af inånga; på olika ſätt

beſwarab fråga. Sag tilltror mig ide ått afgöra den,

och deß afgörande fan här icke förwäntas. En kort öfs.

werſigt af de anwisningar det föregående ſynes kunna

lemna rörande Runornas äldſta beſkaffenhet, har jag an

ſett tjenligt att här gifwa 5).

Runornas inbördes ordning motſwarar intet annat

alfabets och hänwiſar ſåledes icke till något ſlamnalfabet

eller gifwer några andra upplysningar, än juſt denna de:

ras ſkiljaktighet, från alla andra bokſtafsrader, i ſynnerhet

declaßiſka ſpråkens. -- Deras inynder äro af en ſå olikartað

beſkaffenhet, att deraf intet mera beſtämdt ſynes kunna

ſlutað än att äfwen den wanliga eller gamla Swenſka

Runraden i fitt närmarande ſkick ej af något nu befant

alfabet är helt och hållet lånad, od, om än några få mynder

pjäfaftigt wiſa fin uppkomſt afmotſwarande Latinſka ,wits

ľorda de fleſte beſtämdt att de ej derifrån blifwit heritade.

5 ) åtminſtone för att wiſa huru origtigt Dr. 6. Th. Legis i

Fundgruben des Alten wordens, 1 B. ſid . 3 not. förés

gifwit attjaghärledt Runorna von den Gothiſchen (Mäſoa

göthiſta ? bokftäfwerna ):

9
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Utt Runorna förſtås utan ſtaf, wiſar att denna bez

ras beſtåndsdel är en för alla gemenſam tillſats, icke ur
ſprungligen wäſendtlig ; od ſåledes i ftället för att till

Runmynderna, förſedde ined detta wilkorliga bihang, ſain

manöfa likheter ur åtſkilliga äldre ſkriftecken och deraf

draga någon ſlutſats till deras urſprung , bjuder de fleſta

imynders enhet i deras wäſendtliga grunddrag, känneſtres
ket, att ſe den anwisning de i detta affeende fielfma gifs

wa, och att följa denna anvisning till närmare undera

ſökande af deras rätta beſkaffenhetoch deras grundbegrepp

ſamt ſlutligen deras urſprung.

Runorna i denna deras enkelhet fåledes ide ens

de wanliga Swenſka med deras ſtafwar, utan de från als

la deßa inera tilfälliga tillſatſer befriade, blott de för

bokstafsſkilnaden wäſendtliga , ſtaflöſa , myndftreken -

finnas beſtå af olika ſtora , genom ſin ſtällning mellan

2 :ne parallela linier från hwarandra ſkilide ſtycken af

3:ne räta linier , nemligen en uprättſtående och 2:ne at

hwar fin fida lutande . Deßa liniers antal af 3, gifs

wer oß ock en grund för Nunradens wanliga afföns

dringi 3 :ne delar eller ſå kallade ätter, 08 od degenom

ſkärningen af hwardera linien uppkomna 5 delar, eller

det titformiga inångfaldigandet af hwardera finien ,lemna

en förklaring hwarföre äfwen i bwarje af Runradens

3:ñe ätter finnas juſt 5 Runor, ody Hwarie af deßa 5

Runor i Runmärken anſes fåſom produkter eller ett lits

formigt mångfaldigande af ättens förſta Runa, ättrunan,

af hwilfen ock hela ätten har ſitt nainn. - beftäin

inandet af hwarie, för ſig ſelf ſtående, ferffilo del af

hwardera linien genoin anpisning af deß höjd, beräk

nad på rummet mellan 2 :nc paralela linier, finnes odt

en grund för Runornas urſprungliga riſtningmellan 2 :ne

linier, ett förhållande, hwilket för de iired ſtaf. förſedde

Runorna icke war lika nödwändigt, ehuru det här i Swe

rige och med gamla Nunorna wanligen blifwit iakttaget, men

deremot wid de Danſka wanligaſt, ſamtwid de Lyrka och

Angel-Sachfiſka arterna alltiduraftlåtet.

Myndnamnen lemna oß icemydet titförlitliga upp

lysningar, helſt ſom den ſtora olikheten i benämningarne

på famma mynd, till och med i ſamma Runart, gifwer
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ſtora ſkäl till twekan om det , rätta od urſprungliga :

ſtörſta delen ſakna afwen i fitt närwarande ſkick ej blott

alltannat förhållande till mynden , än angifwande afdeß

ljud, utan ock allt enhets- förhålande fig emellan , och en
wiB tonfalls -likhet emellan några Runor och en eller annan

af de till fitt tidehwarf och uppkomſt icke mera be

ſtämda Oghamstecknen är en allt för ſwag grund för

några ſäkra ſlutſatſer. Den frändſkaps-antydning dess
ra bägge bofſtafsrader, tillſammanftätide, kunna gifwa,

är, att de bägge beſtå af blotta ſtret, hwiſka alla kunna

i ett enkelt rcheina tillhopaſtatas och, likaſoin Srlands

atla 15 äldſta inynder funna genom ſtärning af 5 cons

centriſka cirklar igenfinnas och bära namn af tråd, ri

kunna ock Nordens 15 gamla ſtaflöra Runor culer Ru

nornas fänneſtret, gero ffärning af fina 3 :ne i form

af ett treftainmigt träd, en buſke eller wert med ſtengel

och 2 :ne blad tillſamman ſatta , upprätta eller lutande

ſtret i hwar fina 5 delar; ſamt att afwen Runorna haft

de ſå kallade Runmärken ett beteckningsſätt ined upp

repadc ăttſtref, alldeles enligt ined de gamla Irländſka

bokſtäfwernas .

Men hwad ſom tyckes wara mera tydligt, är att, då

bägge deße bokſtafsrader bero af wißa ſtrets dragning i

wißa rigtningar och då deßa ſtreł uppkommit af en en

da ſymmetriſk figur, ſådant warit följden af en för bägge

likartad uppkomſt efter någon gifwen grundſats, od att

följaktligen något grundbegreppföreſwäfwat och ledt hwar

deras urſprungliga uppſättare. Uppkomſten af Dghain

ur cirklarna tidſkrifwa Frländarne de gamla Druider

na. Din be 3:ne räta linierna för Runorna , bland

bwilka den uppſtående år bibehålen obruten , men de lu

tande ſkurne i tu, och åter alla 3 en gång ſkurne hwara
bera i 3:ne delar, i famina eller någon annan läros

byggnad finnas, eller hafwa ſin grundtyp, will jag ide

afgöra ; men då fornwerideng wiſe äfwen begagnat en

bel och en bruten linie, till framſtädning af djupare

Philoſopbiſka åſigter, ſåſom ännu rådana ftrek i wißa

ſtädningar i Chineſernas Bovvas, utgöra grunddragen

af alla deras wettenſkaper, torbe äfwen deßa linier bös

ra till något, ware rig den öjtliga eller weſtliga forns
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N

1

li

wer dens Philoſophiſka lärdomb-ſyſtein' 6). Stunde ett

ſådant framläggas, ſkulle man både uppdaga deßa Run:

ſtref och klart fatta ſtälet hwarföre, och ſättet, hwarpå

Munorna utgiorde forntidens hela wettenſkapliga bildning

och wisdomens egentliga beinligheter ; hwadan de lärdes

uttryd woro Runor lifa wißt, ſom ffriftecknen få tal

lades .

uppfouna ur bwad grundtyp och ſyſtem ſom helſt,

tyckas de urſrrungligcn warit fidana wettenſkaps-her

ligheter , och ſå ſnart de redan under hedendomen i Swes

rige meddelades åt en fiörre ſamhällsfrets än de egent:

ligen Lärdes, fått ſtafwen till ett fännetecken , hvilket

tidifa utwiſte att de nu mera -woro att betrakta blott fås

join liudtecken, ittan widare beräkning af deras djupare

mettenſkapliga ſyftning. Sgenom den för alla lika lån

ga ſtafwen angafs för deßa Runſtret detſamma, ſom ge

nom de 2 :ne räta liniçrna, nemligen deras höjd och längd,

och blefwo de ſåledes äfwen derwid lika beſtäindt (ſom
mellan de 2:ne paralela linierna) igenkänneliga. Som lit.

wäl wid denna ſtällning intill ſtafwen , de känneſtrek, ſom

þeſtedo af fielfma den rakt uppſtående liniens delar och

fiicdes ſkulle gå i lifa rigtning med ſtafwen , ei blefwo

prog utmärkte, ſynas grunddragen af motſwarande La

tinſka bofſtäfiver blifwit ned tiden upptagna i deßa fän

neftrefs ftäde, t. er, för " blef 4 , och ſedan hol lift S ;

för | eller fi inynden eller p nog lift D , och för il

rom wändes upp och ned och fördubblades "i blef V likt

F ; i likhet hroarmed hodi Li ramt inå hända äfwen 1

omdanades tillRBT, i likhet med R, B, T, och en

ſerſfild mynd af fännetecknen till 2:ne + , för uttryck

af tillſattes. Det bela, ſom wäl haft ordningen efter ſom
fänneſtreken utgjorde delar af war fin linie, ſynes blifwit

ändradt, hwarwid dock (det obrutna , upprätta, medlerſta,

hufwudſakliga ſtreket) qwarſiod midt ibland fina lifar , altid

ļika oföränderligt, ſom det ock ſtädſe lärer haft ſin plats

inidt i Nunraden .

5 ) Ett Indiſkt friſteden ibland Runorna ; le Founa, 9 Häft.
fid . 358-370.

i
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1

Dm Runorna i fin urſprunglighet warit Konunga

e ſtammens , de gamle Drottarnas och de högre bitdades

tillhörighet, kunna wi od inſe burulebes , när Chriſtens

domen blifwit antagen af de i gamla bildningen inwigde,

de äfwen efter denna förändring bibehållit deßa tedens

redan hos nationen wunna anſeende, och ådagalagt att det

gamla war förenligt ined det nya förhållandet och der

wid anwändbart, ända till deß det nyare i fitt fullkoins

ligare ſkick erböd ett beqwämare och i Chriſtenheten mera

helgdwunnet ſkrifſätt.



Andra Afdelningen.

Runminnesmärken.

Inledning.

påren efter Runornas åldriga brut förekonimna å flea

ra ſlags fornleiningar och utgöra än Mål- Runor eller

bokſtäfwer tid längreeller kortare underrättelſer af många

faldig art, än åter Märkes - Runor eller mißa tecken .

Då anteckningarne å fanuna ſlags fornſaker wanligen äro

likartade, torde det blifwa lämpligaſt att ferſkildt betraks

ta hwarie egen art och i anledning deraf fördela de Xun.

riſtade Minnesmårken i följande Flockar.

I mål-Runor, då Runorna, ſåſom Språts

ljudstecken , dana

A fnſkrifter , hwilka utgöra

I Minnes:Runor öfwer döda , Sten - Nunor , på

Runſtenar i widſträckt beinärkelſe, befintliga på:

A) Xeſta Stenar , ſom äro

1) Runſtenar i inſkränkt bemärkelſe ,

otilhuggna Sallar Flod. 1.

2 ) tilhuggna a) helt enkelt, Stoder Fl. II.

b ) inera omſorgsfullt, ſåſom Kors Fl. III.

B) Lagda Stenar,

täckſtenar öfwer grafmar, Grafſtenar Fl. IV .

2 Swarjehande Forta anteckningar

A ) enſkilda

1) på arbeten

till husligt bruk , Bohagstins Fl. V.

2 ) pi Ryrkornas tillbehör Fl. VI.

B) tili allmän upplysning

1) Tåſom offentliga efterrättelſer Fl. VII.

2) prägel på mynt fi. VIIL
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B ) Utförligare uppſatſer;

1) riſtade på Runkaflar Fl. IX

2) ffrifne i böcker , Xunfkrifter Fl. X.

II. Mårkes -Runor, då Runorna erhålla

ett mera wilforligt wärde, blifwa begreppstecken

eller wißa märken, utgörande

1 ) enfta namntecken ſåſom Bomårken Fl. XI.

eller 2 ) tidſkiftesteden på Xunſt afwar Fl. XII.

Hit höra äfwen de wanligen i böcker förekomman:

de Trolltecken , ſå widt de, enligt hwad i Bokſtafsläran

fid. 9-15 , och fid . 35 år anfördt , beſtå af enkla eller

hopſatta Runor, ofta med mycket wilkorlig bemärkelſe.



I

I. Mål-Runor..

I

1. Runſtens -inſkrifterna.

Runſtenarne i deras widſträckta bemärkelſe, Sten

Runorna (Stainrunar B. 1912 ), eller Minneb- Runor

på ſtenar utgöra ſtörſta delen af wira Runriſtade forn

fenningar, hvilka odfå förſt och länge näſtan enſamt

ådrogo fig uppmärkſamhet. Ånda från . Bureus på

15go:talet Hafwa Skandinaviſka fornforſfare, i ſynner

Het på 1600-talet, ifrigt bemödat ſig att noga uppſöka 1)

och aftedna 2), beſkrifma och förklara Setta ſlags min

neswårðar: genont Riks- Antiqvariernas omſorg blefwo då

äfiven tedningar af de fleſte Sweriges Runſtenar, til

lika ined några nättare huggna ftoder ramt lagda graf

135)

1 ) Utom dem ſom Forfarne kunde under reſor efter andras
auwisningar uppſöka, uppmanades äfwen Preſterſkapet, åren

1627, 1631 , 1667-1673 att om Sweriges Runſtenar ſamla

och meddela uppgifter .

ay foh. Thomæ Agrivilenſis Bureus (Bure ), rom , med till

hjelp af Dalkarlarnas Runor och Runſtafien , uppå en Run

ſten i Riddarholms-kyrkodörreniStockholm , ( B. 1123, jfr.
lärde ſig läſa Runorwid år1594 , fortfor derefter,

under ett halft århundrade, att aftedna Runmonumenter,

äfwenſom under hans ledning laur. Martini Ardianeusoms

kring år 1630, IRhezelius (Jon Håkanbon Reſe) wið 1634
-1636 . Efter & Antiqu. „Colegii ſtiftelſe företogo Joh . Ha:

dorph och Job. Peringſköld åren 1668–1694 aua då kända
Runſtenars aftening med den ytterſta noggrannhet ( genom

derasuppritning i ſmårutor)efteren beſtämd måttſtoď . Pa

deba aftedningar, hwilka utgöra Bautit, har detta måttblif

wit & infattningen kring hwarie ften utmärkt genom afdel

ningar,ſomangifwa en aln ,odh utgör denna aln efter den

för lagda Grafſtenar antagna måttſtocen (Grafſtens- ſcalan)

ett Decimaltum eller 1( 0,1) Sw.Fot ( hwaraf följer att

tedningenär... af rättaſtorleken ), men är för reſta ſtenar:
ne (Runſtens- fcalan ) drygare, ſå att 5 alnar af denna

Samma ſten finnes ted :

nad odhaftrydt efter bägge, nemligen B , 945 afRitaren

Lörnewalt efterförſtnämnda, od B. 937 afleig efter fijtnämn

10
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ſtenar ſkurne i trä ) och till aftrydning färdiggiorda.

Ehuru deras utfgifwande redan i Burei tid börjades )

och ſedan af Hadorpb 5) och Peringſköld 5) fortſattes,

da Scala, Hwillen denne dod tagit något drygare ( iemnf. B.

936, m . fi.) än den wanliga, ſom Lörnewal begagnat (iemnf.

949, 950, m . fl.). Debutom hafwanämndeRits-Antiqparier
med fin namntedning (uemi. Í H eller I P) beſtyrkt ritnins

gen od å andra ſidan Ritarne tillika med ſin , nemligen : PT

8. ä . Peter Lörnewal ( Ritare år 167, 20 ); I H Joh. Hart:

ling ( 1670 1671), S B Sven Bierkenius,I B Foh. Berg

man, I L Joh. Leitą (1671-1683 och Joh . Lithenius ( 1683–

1688), I P Joh . Peringereller Peringſföld ( 1676,1684–1686),

PH eller PH Peter Helgonius( 1683-1686 ), DS eller DSt

Daniel Stahl ( 1686–1687), UC ulf Chriſtopherßon (1687–

1643), Th H Chomas Campanius Holm (1693–1694) ſamt

CE Chriſtian Ehrenhoff (1699-1710).

3) Bureus har redan ombeſörjt 48' ritningar och 2 Helfingſta

rụninſkrifters fkärning i trä, ſamt öfweț 220Runſtenarsſtid:

ning i koppar. Om han än härtill någon gång fått biträde

(t. er : till träſnittet hos Curio N:o 37 af ſin broder Jonas,

til N :o 1 af Wallentin Krautman od til N :0 il af Abr.

lampadius), ſynes dod denne lika händige, ſom noggranne od

Hitige man , hwillen någon tid , ſkaffat fig, uitkomſt genom att

" ſtiđa ſigneten och bota ſeyare” (urwerk) self berwid huf:
wudſakligen lagt hand. St. Antiqvitets-Collegium och Ars

divet till någon tid, hade för ſådant ändamål antagna form :

înidare, af hwilka äfwen några å ſitt arbete utſatt fittnamn:

märke ; hwarföre wi i Bautilfinna ICH d. ä . foh. Chris

ſtoph . Heyer och AH eller A H And. Halling, ſamt en IHE,
hwars heta nanın jag äiinu ide kunnat utreda.

4 ) Redan på den ſtora , år 1599 i koppar ſtudna taflan , Runos
fånilones låroſpån , har Bureus meddelat 10 Kunſtenar

od 1624 tilltrydet befordrat de då i trä ſkurne 2 :ne in:

ftrifter med Helfingrunor under titel : Monumenta Helsingica

a Throne in Angedal ante aliquot cent. annorum posita ,

och 48 Runriſtningar, ſåſom Monumenta Kunica hactenus

exsculpta, De riſinämnda , med utbyte af 2 :ne (N:0 35 ods

42), mot andra ſedan förfärdigade under N :o 21 och 40)

blefwo åter år 1663 af Boftr. Henr. Curio aftrydte med tis

tel : Monumenta lapidum aliquot Runicorum , ſåſom en bör:

jan till utgifning äfwen af de många Burei is. Riks: Ars

divet då förwarabe, i koppar ſtudne Kunſtenar med R. Arch.

Secret.od Antiqu. 1. Buræi tolkning.Afdeßa,åtminſtone

212 plåtar, blefwo dod ganſta få aftryd tagne utan någon

tolkning.

5) Färentuna Häradz Runſtenar, Stodh. 1680 Fol.

. , od Mo
num. Upl . 1710, 1719 Fol.
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1

blefwo deßa på 1600-talet utarbetade träſnitt i en rai

kallad Bautil ») förſt år 1950 aftrydte), då deremot

de Danſke och Norrſke med förklaringar på Latinſka

ſpråket redan 1643 blifwit i Monumenta Danica af Pros

feßor O. Worm utgifne. nämnde werf erhålles en

åſkådlig öfwerſigt af deßa riſtningar, äfwenſom i Ruds

becks, Peringſkölds , Dijkmans, Selfii, Brocmans, Nyes

rups , Abrahamßons, ſamt Shres , Lagerbrings, Geijers,

Burmans, Berlauffs och Finn Magnuſens afhandlins

gar åtſkilliga Lärdes. vlifa tankar öfwer deras innehia

och ſyftning kunna inhemtas. Wir föreſats är att låta

ala dylika redan utgifna eller på annat ſätt till wir

kunſkap komna forntidsriſtningar genom ſina inſkrifter

ſielfwa upplyſa ſin beſtämmelſe och ſitt tidehwarf. På

förhand torde dock böra erinras om deßa minnesmärs

kens allmänna beſkaffenhet till ſpråk och ſkriftegenheter

famt föredraget, med prof af de framſtädningar i buna -

ben ſtil eller ſkaldawiſor, ſom några af dem innefatta.

*) Baucil lärer wara danabt af bauti, bautaſten och tall mäl
ſåledes betyda Bautaſtens -ſamling.

2 ) Uppå stongl. Maj:ts befatning enligt Ritſens Ständers bes

gäran wid Riksdagen 1747 till förmån för Mag. I. Görans:

ſon . Den åtgärd denne utgifware egnat åt de iBautil befintliga

Runſtensaftryden , inſtränkte ſig att i K. Antiqvitets- Archivet
emottaga de färdigſkurna träformarne( re ofwan förenot. 3,3 )

och låta dem genomgå Boktrydarepräßen , hwarjemte han lå

tit i trä ſtära de18 fiſta eller Skånes. Runſtenar efter (M.

R. D.) Magn. Rönnow Dublars ritningar, ſamt ſynes äfwen

i ſtället för en af degamlaformerna låtit ſtära en ny , niemi.
B. 4 , Hwillen odſå är helt olita de öfriga. Den på träfor:

men anteđuade ortanwisningen har han ſtundom ide rätt

fattat och följakteligen någon gång under origtigt namn och

på orätt ſtälle infört ; flere Runſtenar hafwa 2:ne gånger,

äfwen medbegagnande af förkaſtade formar, blifwitaftry & te,
hwaremot andraſaknas. Afhans egna widlyftiga ntläggning,

meſt ” rörande hwad ide till ämnet hörde ” , ärmau belåten

med den meddelade början , under det man få modet mer

bör hålla honom räkning, för det han allmängjort de äldre
Antiquariernes arbeten ,ſom näſtan alla deba träformar, jemte

andra, redan gått förforade, ſannolikt genom branden i det

rå Padade gamlaKungshuſet på Riddarholmen 1802..



1

Andra Afdelningen.

Runminnesmärken.

Inledning.

åpåren efter Runornas åldriga bruk förekonima & fler

ra ſlags fornleiningar och utgöra än MåI- Runor eller

bokſtäfwer tld längre eller kortare underrättelſer af många

faldig art, än åter Märkes - Runor eller wißa teden .

Di anteckningarne å ſammaſlags fornſaker wanligen äro

lifartade , torde det blifwa lämpligaſt att ferſkildt betraks

ta hwarje egen art och i anledning deraf fördela de Xun.

riſtade Minnesmärken i följande Flockar.

I Mål-Runor, då Runorna, ſåſom Språts

ljudstecken, dana

A Inſkrifter , hwilka utgöra

I Minnes:Xunor öfwer döda , Sten - Nunor , på

Runſtenar i widſträckt beinärkelſe, befintliga på :

A) Reſta Stenar, ſom äro

1) Runſtenar i inſkränkt bemärkelſe,

otilhuggna Sållar Flock. I.

a) tilhuggna a ) helt enkelt, Stoder Fl. II.

b ) inera omſorgsfullt, ſåſom Kors Fl. III.

B) Lagda Stenar ,

täckſtenar öfwer grafwar, Grafſtenar Fl. IV .

2 Swarjehande Forta anteckningar

A ) enſkilda

1) på arbeten

till husligt bruk, Sohagsting Fl. V.

2) på Ryrkornas tillbehör Fl. VI.

B) tidi allmän upplysning

1 ) fåſomn offentliga efterrättelſer Fl. VII.

2) prägel på mynt Fl. VIIL
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1., Kunſtenarnes ſpråk- och ſkrift-egenheter.

Inſkrifterna äro wanligen affattade på modersmå

let, gamta Skandinaviſka fpråket, Tådant det af wåra

förfäder här i Swerige under riſtningens tidehwarf ta
iades 8) . på en tid då man ſkref efter uttalet, bwilket

i olika landsorter är ffiljaktigt ) , och för hwilket, ſer :

deles i mindre beſtäinda ljud , ſerſfilda Runſtenfriſtare

kunde än i den ena, än i den andra runmynden finna

ett närmare uttryck, ſkulle betecknandet äfwen på famti

diga riſtningar blifwa något olika, en olägenhet, ſom li

kaledes inärkes i inunfftit ' 9) och ännu icke är alldeles

pe honom .

ebrir 292.

8) Såſom uttryd til og med , af det allmänna eller hwarbag

liga talet, torbe wäl kunna anſes t. ex . ata 333 för at 17,

åt (lika fom man ännu i wißa landsorter får höra åte , ſamt

nue, nuä för nu) eller för afrar efter (likarom man äfwen:

ledes ännu får höra & cre , för efter ) ; ſamt rammandragnin :

gen: Kriſtr hialbin 287 Chriſtus hielpe’n , för: Chriſtus Hiels

9) Diü ferſkilda munnarter torde kunna hänföras olikheterna

i t. ef. ſtan , ſten, ſtin , ſton , för hwad annars ſkrifwes ſtain ;

rå panſi 718, þinſi 42, bonſi 890, buſi ( eller bunſi ) 1165,

d.ä. denne, od bania 734, benſa 198, Pinſ4 135, ponja

906 , denna.

1 ) L. er. ordet efter, ſom wanligen ſkrifwe$ med runor iftir

eller aftit , tednas äfwen :

abrir 363.
ibtir 685, ubtir Brocm.

afrar 262. eftar 923. ifpi 987. uftar 893 .
after 1010. eftir 47, ifti 95 . uftir 121,495.

afrr 268. eftr 302. iftr 63,66. ufti 644

aiftir 643. hiftar 49. frir 193. ufer 303,505.

ſamt oftir 547,988 ; yftir 482,489,503 m . fl . riftir 949, få

od: aft 270 , 415 , 870 ; eft 41 ; ife 986 , 991; ufc 1170 ,

hwilket ſynes motſwara Dunktilens

æfe, æpt, eft d. ä . æfter.

Motſwarande olikheter förekomma äfweu i 13. och 1400 -ta:
lens munfſkrift, nemligen :

aftir , afer , æftir, æfti , æfte , effter ;
aprir , aptr, æprir , æpti, æpte ;
eptir ,

epre , äfwen : Spre och efter , m. fl.

Så förekominer än ' k, än h att uttryda hwas nu betecknas

med g , t. er. Rahnar 144, Raknar 243 , b . ä. Ragnar,
Sihwalti 384, Sikwalti 382, Sigwarde, Zalha 633, als

ka158, Helga, m . fl. Sådana omwerlingar af ferſkilda till!

(judet värſägtade mynder funde iđe ſällan inträffa . Often i

apti ,
epri ,
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afhulpen. Några tidehwarfwets ſkrifegenheter , fåſoin

att ofta uteſluta tecknet för 27 framföre conſonanter,

ſerdeles f, g, eller t, þ. O ), och att ſällan fördubbla

en Runa ? ), ſtundom icke ens då den upprepades i 2 :ne

ſerſkildta orð 3), ſamt förhuggningar med en eller ans

ſebnare tider har man ſett ſtrifwas: hug, hog och håg, widlöftig

ody widlyftig, egendom och ägendom , rigtig och riktig, m. m.

1) T. er, nipiksverk 409, likaſom i Munkſtil, der det

likſom i tryck kan med ett öfwerſatt ſtrek utmärkas, på:

ſom nipītsverk , d. ä. nidingswerk; rå ikvar 198 ,

för Ingvar , Ingar; frīta 887, 970, för frenta 933

och friant 951, d . ä . frände, och frētr 409, fränder;

rå iglāts 387, ſom annars betecknas iklands (Act.

Litt. Sv. 1730 T. 84), Eglans 73i och anklans 1101,

d. ä. Englands; och aklāti 1046, églāti 1082, ēgloti

625 ſamt īlāti 850 för Englanti, England. - Sas

500 för hans, tyckes äfwen , likaſom det wanliga matr,

mapr , madher och apra för manr (mander i

Södmi. Lag.) man , anrå andra , bero af uttalet (ſom

ännu på wißa orter höres i hâs, âhra), äfwenſom att

v efter s är uteſlutet, ſom längre framn ſynes.

2) T. er . ati 9 , för atti, åtte, ägde ; ſialan 388, för

ſnialan, ſnäll.

3) Se I Afd . C. III, ſ. 33, 34. Såpiupkir ukuplaifr

u Karl; : : : Kup hialbi honSatu Rups mupir

1098 för hons ralu uk kups mupir, Gud och Guds
moder hjelpe hans ſjäl! Så 404 ; ſå rapu 277, 291

för rap pu utreo du, läs .

Denna beſparing af ſamma runors upprepande har

äfwen ägt rum med hela ſtafwelſer, t. er. rietJn

608 , för riſti ftin , d. ä. (reSTEn) för reſte ſten .

Egen är ſammanſtällningen på Runft. 280, till

följe : hwaraf ſtafwelſen at läſes en gång rätt fram

och ſedan tillika med några wändrunor, en gång bak:

länges i orden :

PAÞ: # 1+ BI: trand kab hialbi āt
vinand

för att erhålla den åſyftade meningen : kub bialbi at

buruta, d.ä. Gud hjelpe Thoroddes ( Trottes) ande !

/
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nan, någon gång omflyttad 4), öfwerflödig 5) eller utes

glömd ) Runa, motſwarande ſkrifs och trycksfel i fednat

10

IT

4) Omflyttning i annan ordning eller förhuggningar, t.

er. af ſerſkilda Runor : turknapi 957 för truknapi

76r drunknade , aku 698 för ankoch , tſein 815 ,

tſin 924 för ſtein, ſtin ſten, ahkva 131 för hakva

hacka , hugga, ihlbi 13, 41, ilubi 1092 för bilbi ,

hiulbi hjelpe! m. fl.; ſamt af hela ord , ſåſom : lit

bina rita ſtain 1126 för lit rita pina ſtain, m. fl.

5 ) 'Ofwerflödig fördubbling af Runor : ptina 721 , tpon

644, denna, barropors 937 o. o . eller hela ord : rita

rita 113, riſtu fton ſtin panſi 978 , der det ſiſta

ſtin ſynes wara en rättelſe af föregående ſton .

Ofnerflödigt i ett ord tilſatta Runor i bör:

jan : hiftar 49 för iftar ; hifir 437 för ifir ; ariſa in

29, 231 för riſa , iſtain 64, 130 m. fl. för ſtain ;

midt i ordet: turuknapi 825 för truknapi 761 ; 0

hialmbi 815 för hialbi hjelpe; ftahin 691 för ſtain ; er

Berva, Kiarva för kera, kiara, likaſomi gammal

Isl, vers górva, göra ; banſi, bakſip 51 för penni,

beßi; Kumbl, kumbel, för kuml; m . fl.; likaſom i

munkſtil: kumbæl, nampn, fambn , haffua, D. ( W.;

i ſlutet: panaſi 795, pinaſa 852 ( troligen för:

åldradt) för pana, pina.

6 ) Uteſlutningar af behöfliga Runor, i början : jok för

hiok 222, högg ; jalbi 569, 775, julbi 631 för hialbi,

hiulbi 1150 , hjelpe; midt i ord: felka 409 för

felaka ( jemnf. 1169) d. ä. felaga, bolagsman, följe:

ſlagare, kamrat ; Sin 631 , 840 , troligen beroende af

munnarten ( jemnf. nedanf.) för Swain,Swen, Swen;

ſnir 799 för ſynir, ſöner. - Gorden : rta 645,

rra ſtn 606 ,för rita, riſa ftin ; þna 700, pno 575,

bnſi 746 , 898, likaſom i meningen : Fatl ...

Itu fra mrk ftr 528, d. ä. Kettet , m . fl. läto

göra märke efter m. m. äro några Runor ſtaf:

welſegilla eller uttalas med ſitt eget vocal-ljud

(jemnf. Bokſtafslär. Cap. III fib . 32).

Hela ord hafwa äfwen blifwit uteſlutna, t. er.

ſten , i arifta bin 611 , riſta å denna, ( nemi. ften );
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ure tiders uppteckningar, funna mäl ofta förſvåra läse

ningen, men förändra icke ſpråkets wäſendtliga beſkaffens

het. Deß wanligare beteckningsſätt med Runor motſiva

rar för öfrigt Swenſka ſpråket i äldre handlingar , ſå

nära, ſoin det med deßa mynder fig göra låter. In

ſkrifterna å Runriſtningare i Norden frainwiſa ſåledes

profſtycken af ſpråfets olika ſkaplynne under deßa riſtnins

gars olika tibebwarf, och ſpråket å minneshällarne, riſtaa:

de före all annan ffriftelig anteckning på mårt moderos

mål , förtjenar en ſerſkild uppmärkſamhet.

-

2. Föredraget, ſkaldeſpråket och qweden .

Föredraget i deßa gamla anteckningar är i allmän

het kort och inycket enkelt , af enahanda ordalydelſe å lits

artade minncswårdar , och blott i en eller annan riſt

ning något mera utförligt och utwedkladt , ſamt wanlis

gen i obunden ſkrifart. I bunden ſtil äro anmärkte nå

gra få inſkrifter , men tillräckliga att äfwen i detta afs
Teende gifwa prof pi fornbruket.

Skaldeſpråket begagnar flere i proſa owanliga prb,

dels enkla , råſom mipr 789 inan , var 807 inan , by

735 folk, fiur 735 lif , tulkr 1071, (dolgr) ftende , dels

ſammanſatta , fårom raibvipur (af raipa , reda, utreda,

tala , och vipur wed , träd , ſkog, i vers : farl , man ,

ſå : ſten eller mårke 1, 479, 1002, hakva eller riſta

1096 , reſa 19, refa ſten 675, 1050,

Någon gång hafwa dylika uteglömda ord blifwit

tillſatta öfwer raden , fåſom : ſtain 349, 351 , Ru:

nan 1 359 i āt, d. ä. ant, ande ; eller under ras

den , råſom 498, 499 och fati, ſatte 1014, ſtundom

ſtrar under huggningen märkte och i inſkriften inſatte,

men på annat ſtälle omflyttade ( jemnf, ofwanföre not. 3 ).

Till uteſlutningarne höra afwen de i haſtigt tal

förekommande ſammandragningar, t. er. lianum

87, förläne'n , för liani hanum , förläne honom , kup,

hialbin- 104, Gud hjelpe'n ; piltu 573 (för pir litu )

de läto, m. ft. Så : när wi tänkať (för: tänka det)

minſt. Nya Sw. Pſalmb. 455 : 6 .
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-

ſåledes tillſammans ſpråfträdet , d . ä . talandé, ordfös

rande, förman ); jarmunkruntr 1071 ( armungrundr) grö

na marken, frodiga fältet; dels bekanta , i owánlig be

märkelſe , from mib altr lifir 41 , Medan ( ſå länge)

ålder (o . ä . folk) lefwer (finnes tiu i werlden) eller ſå

länge werlden ſtår ; och dels omſatta i ovanlig ordning,

ſåſom : Sunir alkupir . at ſin fapur Sterkar

ritu Marki - at man jetan 93. Söner algoda

åt fin fader Sterkar - ritade inärfet - åt raſkan man .

En rådan ordens' omkaftning war behöflig, för att till

wißa wiſe- rader eller verſer erhida behörigt ſtafwelſe:

mått och vers -hofſtäfwer . En viſa, eller hwad wi falla

vers , beſtod wanligaſt af 8 rader , innehållande en hel

period eller fats med ſtörre afdelning (af: eller ;) wid

den 4.des ſlut. Áfwen" i den enklaſte versart ſtodo 2 ody

2 på hwarandra följande rader i ſammanhang, genom

en gemenſam ſå kallad versbokſtaf, eller famina begyn

neliehofftar för ett ord i Hwardera raden , hwaraf den

fednare radens är hufwusſtaf och den förra biſtaf;

den utmärkes här med ſtor bokſtaf. Wißa Högtidligare

versſlag hafwa derjemte enahanda ljudfall (i ſynnerhet

af conſonanterna) eller få kalladt rim i grundſtafwelſen

af 2:ne med tonwigt förſedde ord i hwarje rad. Detta

rii ittmärkes här med ferſkild ſtil, fåfom ftarkt och

marku , hwilkas grundſtafwelſer ark rinnna mot hwar

andra , emedan te tonlöſa ſlutändelſerna ei höra till

detta ſlags rim . Andra, iſynnerhet nyare versarter än

da de flerſtafwiga raderna deriemte med ſutrim , lifaſom

wir wanliga vers. Af forntidens Ferjkilda versarter

förekomma äfwen en och annan ſtundom hel , ſtundoin

half wiſa , nemligen af

I. Talverſens . Starkadarlag

med 8 rader i wiſan , ſamt en hufwudſtaf och en biſtaf,

få ock i hvoarje rad 2 :ne långa ſtafwelſer eller hwilo

punkter.

En hel ſådan wiſa eller vers utgör än hela inſkrif

ten , t. er .

P&

1
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På Tyfſtegen i Södermanland , B. 780.

Stylaugr aut zi..mbr d. ä.Sturlog och Hi ( almar)

Staina raiſtu Stenar reſte

at Brypr ſina åt Bröder fina

Brautu neſta ; Bredwid wägen ;

Dair (Entapus de Åndades (Andades ; dogo)

i Auſtrriki i Øſterlanden

purkil' auk Sturbiarn Thorkel od) Styrbjörn ,

piaxnar kubir. Thegnarna goda ? ).

Så läſes på en annan Runſten :

3) pufr auk þorfalr Thufwe och Thorwald,

þair litu raiſa The läto reſa

ſtain at purbiarn ſten åt Thorbjörn

fapur ſin kupan ; fader ſin goban ;

hir mun ftanpa här månd ſtånda

Stain nir brautů Sten nära wägen

auk Biluk firwa och Kilög gjorde märke

mirke at Runi ſin . åt Kära mannen ſin.

Verei. not, till Serv . S. ſid. 108

Wid Nederwalla på Selaön, 720, 728 :

Sirip lit refa Sigrid lät reſa

Stan bina Stenen denna

at Swen åt Swen

Sin bunta ; Sin (hus )bonde (man ) ;

han uft Sikit han ofta Seglat

til Simkala till Semgallen

Turum Enari med Dyrbart ſkepp

um Tumisnis.
om Dumsnäs.

Wið Långarnby i Wilberga Socken , 596 :

Wibralti Lit Wedralde Lät

aur Lankarni ur Långgarn

Stainal mikin Stenhäll ſtoran

ur Stabifura ; ur Stället föra ,

auk arter och Urngerd,

pau litu twial De läto ſtenhält

raiſa piſa
Denna reſa

1
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sån utgör wifan en afdelning till ſlut på inſkrif:

ten , ſom för öfrigt war wanlig obunden ſtil , t. er.

g Upland, 41 wid Sälna bro :

Juſtin auk Juruntr auk Bröderna Suften , förund

Birn bir byrypr riſpu ... och Björn reſte ( ften efter

ſtin Trums fapur fin ) Thors) ſten Trums, fader

R (r )iſh ihlbi ant auk filu , fin : Chriftus hielpe hans

fur Fift onum fakar auf ande och ſjälen , tillgifwe

ſutir ! honom ſkulder och fynder!

hi mun Ligia här månd' Ligga,

meb altr Lifir ſå länge folk Lefwer ,

bruarp ſlagin bron, fom wardt uppförb

i rib æft; efter ( honoin) i rödjan (uipp

röida marken ):

Kupir ſwinar Goda ſwenner

Karpu at ſin fapur Gjorde (den) åt fin fader,

1

U
L

at Siktrul

Sun ſin .

åt Sigtrygg,

Sonen ſin .

Wid Ed i Upland, 166 :

Xahnvaltr lit Ragnwald lät

riſta Runar riſta Runor

eft Saftoi efter Faſtwi

mopur ſina; moder fin ;

Onims Tote Onims Dotter

To i Aibi ; Dog i Ed ;

Kup Sialbi Gud Hjelpe

ant Sana! Hennes ande!

Fortſättningen på ſtenens andra fida:

Runa(t) rifta Runor riſta

lit Rahnvaltr ; lät Ragnwald ;

ban ) var a Kriklonti ban war i Grekland,

Vas lisforunki Bar folkanförare.
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14

A mo igi Brutarkum ! intet Brotummel

Betra verba.
Bättre månd' wara.

sån åter finnes i ſtället blott en half wiſa eller 4

verfrader, t. er. På minnebſtenen efter Eſkil & Hamra

ſkog, B. 813.

han trau i Oruſtu han drog i Srlig

i Auſtr vihi i Øſtermägen

apan Fulkskrimr innan Folkshöfdingen

Fala orbi.
Färd befalt (fallitfrån? )

Af Talverſens 2 :dra eller ferradiga versſlag ( bl.

Ljódaháttr ), med förſta och andra, ſamt 4:de och 5:te

raderna, genom versbokſtäfwer förenade, finnes , efter

den obundna inſkriften , en wiſa

på ſtenen wid Hummelſtad, i Trögds Härad , B. 584.

Ziar mun Stanta Här månd' Stånda

Štain mibli bua
Šten mellan gårdarna

rapi tekr;
rabad tädt ;

þar Xyns i ſådant Rönes i

Runun pimſum Runor deßa,

Bali riſti. Bale riſtade 9 ).

8 ) Lifaledes på andra ſidan af Knuts minneshäll i Björ:

keſtads Socken, 1084 :

Stein hafir riton ritat hafwer Stenen

bon Stanta mo den Stånda må

Bali i hiraupi Bale här på godſet ( i

häradet ) -

yfti Brupu (r ); efter Brodern .

Så wid Kungshusby i ſamma ort, 590, ehuru till

en del utplånadt:

Biari maa Stanta Här må ſtånda

Štan i..... 26, Sten i ..... 20 .

Bali riſti. Bale riftade .

ſamt å ena ſidan af den ſten Thora låtit reſa åt ſin

man, Ubbe, på Aſpa äng, 807 :

þuru var Thoras Wård, (man )

han Viſtarla han Weſterleds
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2. Af högtidliga Hielteqwädet

meb wifor af 8 rader , med rim och 3 långa tonwigtiga

ſtafwelſer i hwardera ſamt 2:ne- biſtafwar i den förſta

af de genom versbokſtaf parwis förenade rader, fins

nes en futſtändig wiſa & Karlewiſtenen på land , B.

1071 :

+ Sulkin likr hins Sulkbu

Flajstr viſi þat majstar
Ta ipir Tulka prubar

Traukr i paimſi huki;

munat Raipoipur Raba

Xukſtarkr i tanmarku

Van tils Jarmunkru ntar

Ur Frontará lanti ;

bwillet , då den wanliga profaiſka ordningen återſtälles,

gifwer följande mening, efter Isländſkt ſkrifſätt uttrykt:

Hins fylgda, mästar dolga- bjódar (prúdar ?) draugr
flestir vissi þad liggr folginn í þeimsi haugi:

Rogsterkr rædvidr ur grundara landi mun-at ráda Ven

dils jormungrundar í Danmerku ;

d . ä. Den ( följdes ) ſällſkapsſalles (d. ä, älſkade

anförarens) , det ſtörſta fiendefolkſlagets förödares hamn

- de fleſte weta det – ligger gömd i denna hög : Wäl=

digt ſtarke mannen , (hwi) månde ei ban råda öfwer

Vendels fruktbara tegar i Danmark!

Af den derjemte tillſatta obundna , ni ſkadade inſerif

ten inbemtas åtminſtone att hieltens nainn warit Sibbe,

men af hans fadersnamn är början otydlig och blott

ſlutſtafpelſen .......uds fon kan läſas.

3 . Af ſlutrimmad vers , (Isl. Runhenda)

med wiſor af 8 rader och lika ſlutrim i de genom verg

bokſtäfwer råſom Starkabar - lag tillſammanhörande ra

der, har jag i runriſtningar funnit blott en fierdedel af

wakti Farla. nedhögg karlar.

Stain firſi Sten denne

Stanr at ubi Ståndar åt ube

o pikſtapiat mir .... å tingſtaden ..
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en wiſa eller 2:ne rader 9), på en liggande grafſten

( icke en wanlig Runhäll) på Kumla kyrkogård i Weſters

göthland, B. 977, eller orden :

Sarliggiafaphar pver

Bebin ok Enar hetu ber; d . ä.

Här ligga fädgar twå (fader och fon ),

Heden och Enar hette de.

Verſer anföras äfwen , hwilfa ſkulle warit riftade

på en eller annan ſten, ſom dock befunnits innehåda en

enfel, obunden inſkrift , hwarföre ifrågawarande verſer

äro alldeles oberoende af Runriſtningen.

Så rades 10) en Runhäll wid Breds kyrka innehålla :

Engeſtada kringla 1)

iNiende haga ) hörne

der ligger en ſten ,

Under ſtenen ſtår en kiſta ) ,

uti fiffone ligger ett ſwärd :

Ho gräfwer mot udd, blifwer död ,

Ho gräfwer mot egg, blifwer ſkadd

po gräfwer mot hjälte 3), behåller guldet 4),

men på ſtenen, tecknad i Baut. 636, fanns blott: pik

byrn lit akva ftin yfti ſuni; ſino, eller Tingbjörn' lät

hacka ſten efter fina ſöner.

9 På Island erinrar ett ſådant ſtyckeafen wiſa om efterlef

nadenaf ett på nämnde ö ſtadgadt lagbud att ingen fic om

en annan författa längre vers än fjerdedelen af en wiſa eller

2 :ne versrader , enligt Geheim . Archiv. Hr Prof. Finn Mags

nuſens Anmärkn . i Antiq. Annal. IV : 344.

*) Enl. Burei Handſkr. Ante& n. , Hwareſt flere dylika finnas

upptagne.

*) Namn på ſtällen i orten.

8) Droligen en hälliſta med täckhal.

4) Fordom hjalti, ſwärdshandtag, handkaflen.

5) Här igenkännes Médeltidens , i Sagorna utförligt tecknade,

widíteppliga förſigtighet wid gräfningar efter gammalt i jors

den gömbi gods. Jemnf. Gånge Rolfs S. c.20, m. fl.
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Wid Ed, i gamla Finnheben i Sin & tand, har en Run:

ften med inftriften : puſik karpi kumbel baſi, iftir Ela

ſun ſ. d.ä. Thuſik ( Dyſing ?) gjorde detta Runinärke ef

ter Elle fin ſon , gifwit urſprung åt de bekanta rimmen:

Imellan Fur och Flå

Der ſtå de Hiſtor twå 5),

beruti finnes ring öfwer ring

wäl hundrade tuſend guldring.

PÅ Ed ſkall födas be twillingar twå,

Bägge deras barn den ſkatt ſkal få ,

hwilkas egentliga ſyftning af ſtällets händelſer upplyſes 6).

I det gamla Njudingen i Småland mindes ännu

år 1822 en bonde följande rim , ſoin han förmente was

ra inriſtadt på Runjtenen derſtädes wid Nömme i Björkö

Soden :

Här ligger Ruwa i Rußnäs

ines aưa fina män ;

Den ena bette Rue,

Den andra hette Swen,

Den tredje hette Thorſten ;

5 ) Imellan ſjöarne Furenoc Flåren på en landtunga, (på

gamla ſpråket aib B. 166, nu £ 8 ) hade wid medlet af 1400

talet uppdragits en der befintlig bokféog; med de 2:ne kiftor:

na bețednas de 2:ne nötter eller ollon , ſom detta träds frukts

Hölfa innehåller.

6 ) Ed, från uråldriga tider en Trolle-ätten tillhörig Sätesgård,

hade, i likhet med andra Herreſäten i Medeltident, warit bes

fäſtadt. Deß fäſte, kalladt Trolleborg, blef år 1434 af En:

gelbrechts anhängare afbrändt om i grund förſtörbt ' (Enligt

intyg af ett Rågångswittne ; Peringſe. Saml.). Förnå:

gon tid råkade nu gården i ödesmål ; deß parfér upplätos

til betesmarker och på den plats, der det fordna Herreſätet

warit uppfördt, hade botſtog begynt uppmära . Dmitringår

1470 blef det åter en boſtad för R. R. od lagmannen Ar:

wib Trolle, då od deß Fru Beata, född cott, derſtädes ned:

kom med twillingbarnen Joacim od Margareta . Wid ram:

ma tid ſkall fråga blifwitwädt, att för ſtäüets återbebpagan

de undanrödia bokſkogen . För att rädda den lärer, någon,

ſom inſett denna planterings gagn för en efterwerld , föres

gifwit lig i den gamla Runriſviagen hafwa funnit den då

reban uppfylda förutſägelſen, rom deßa verſer innehålla.
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Runſtens -inſkriften är dock följande: Rufra ; riſti ;

ſtin : panſi: aftir : ſuni: fina: Sin : auk : Thurſtin :

Turita : Euban : fapura; auk : at : Sam : Rubir: at :

Sin : 0. ä. Rufra reſte denna ſten efter fina ſöner Swen

och Thorſten Turike, en god fader, och åt Sain ; Ruber

åt Swen.

Minnes - verſen har en inärkwärdig förbindelſe med

ſtenens inſkrift. Ruwa är utan twifwel Rufra , Rue

Xubir od Swen Sin ).

Berſer 5 ), foin likaledes hänföras till Runſtenen i

Gröndal på Jutland, äro uttryck af farnıma anda med

dem , man welat ſkönja på ſtenen i Grönan dal i Seints

7) En annan ſägen förmäler lifaledes att fenen är uppreft af.

Rufeta efter 3:ne ſina män och anförer rimmen ſålunda:

Här ligger Rufeka i Rußnäs med ſina tre män,

Den ena KetteRue, den andrahette Swen,

Den tredje hette Thorſten.

En tredje berättar att några bautaſtenar wid Ryningsholm

i Höreda ſoden äro fatta af Rufe od Rufeka efter derasför

- ner, ſom på hemwägen från en lång reſa, wid en uppkommen

twiſt ber ihjälſlagit hwarandra, och har om händelſen följan,
de rim : Nous som

Bo w Rue Rui som
i Rusnäs

Sätter oppStenar
för Sönerna fina.

.

Rußnäs, (Ruwesnas, Rufsnäs) ligger i Höreda (ođen wid

- gränſenåt Björköoch påettringaafſtåndfrån Nömme.
Drden mån och karlar,brukas hos allmogen ömſom , och

äfwen gemenſamt, om aut manfolk i ett hushål ; och lika:
ſom Runſtenen har sin , för Sven, är det ännu i ortens

inunnart ganſka wanligt att utelemna V efter S.

Deßa uppgifter och anmärkningar, jemte en noggrann ted :

ning af ſtenen , hafwa blifwit Förſte Erpeditions -Secreteraren

Friherre S. Adlerbeth meddelade af lectoren Mag. I. Wall:

man.

*) nemi. Kirder ſkulde bliffue Fangetorn,

D Skalde ſfulde trifuis,

Dc Eldinge forbriffuis,

Dc Danſke Mend bgieffue ,

Dc fange Lydſte ſæder,

Dc Hærremendftulle bliffue Piöbmænd,

Dc Præſter til Bönder,

Dc Bönder tiu Bidunder. Worm. 309.

.
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land och röja genom fitt innehåll en Febnare tidkomſt.

Dylika uppgifter förråda dock en under inånga inans

åldrar förſwagad ſamt efter de ferſkilda tidhwarfrens

olika i lynnen ändrad och wanſtälld dunkel erinran oin

fornålderns bruk , då wid reſta , äfwen oriſtade ſtenar

fäſtades begreppet om ett qwäde %) , urſprungligen egnadt

åt den aflidne, hwars minne mårdſtenen ſkulle upplifwa,

På Stenen i Grönan dal i Jemtland, hwilfen ide har ſtrift,

utan blotta ſtref i åtſkilliga rigtningar, påſtås ortens förſte

Chriſtne predikant hafwa riſtat ſpådomén:
Swenſke män tagha Tyſke fedhir ;

Ån ſtår ſtenen i Grönan bal.

Starfar ftola trifwas,

De goda förbrifwas;

1. ån får ftenen i Grönan dal.

Kloſterzod Kyrkor blifwa fångahus;

ån ſtår fenen i Grönandal.

Preſter blifwa bönder,

Bönder bli widunder; ..

ligger ſtenen iGrönan dal.

Bägge deßa uppgifter, ſom tyťas genom fint tanfeledning

tillhöra Reformationstiden , röja fin uppkomſt ifrån någon

með framgången af Lutherſta läran mißnöjd Munk. I fr.

nyerup Siſt. Stat. Skildr. af Danm. 4 : 96-100.

Sådane underrättelſer om kunnige mäns uppgifter i anled

ningaf minneswårdarne och derwib bibehållna muntliga
førnſägner war det ſom Sturleſon på 1200-talet erhöll i Swe:
rige , hwilta odlå, jemte Chiodolfs verſer, ligga till grund för

bans Ynglinga- Saga , den äldſta ſammanhängande berättelſe

omwårt land.

Gopis
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1. flocken.

Runhälla i

Runriſtningar på otiflhuggna, refta ftenar.

Detta ſlags erinringsmärken träffas wid wägar,

forntida grift- och famlingsplatſer och på kyrkogårdar,

ſtundoi inſatte i Kyrkomurar, till olika mängd på olika

orter i den Skandinaviſka Norden , ifrån Norrland till

Bornholin och Schleswig. Såjoin deßa de egentliga

Nunſtenarnas rätta ſtamort kan bod Swea Rite ofman

Mälaren anſes, eller Upland i deß gamla 3 :ne folkläns

der ; ſamt måhända äfwen Södertörn 4), i hwilka orter

Tådana riſtningar äro ganta wanliga och tidſaminans

räfnade utgöra ett wida ſtörre antal, än alla de öfriga

oß bitintius bekanta muinnesinärken af denna art. De

bafwa wäl äfwen utbredt ſig längs Sſterſjöns weſtliga

fuſter ; men blifwa gleſare i den mån de ifrån ſtamors

ten finnas aflägsna ; äfwen inåt landet följa de oftaſt

ſtörre wattendrag och förſwinna aldeles i ſkogsbygder

och bergstrakter 2 ).

-) I deßa landſkaper ſammanräknas öfwer 800 och förekomma

äfwen der Plockwis, i wißa trakter mer, och i andra mindre

ymnigt; wid Wallentuna hafwa blifwit anniärkte 83 på 1,52

quadr. mil, i Bälinge-trakten 57 på 2,15 då mot bemäldte

landſkapers gränſer, ſåſom Roslagens hafskuſter, öfra Vendel,

Lrögd, 0. P. w ., de äro mera gleſt ſpridde.

# ) &fmen i det öfriga Swea Rike träffar man längre från hafa

wet Runſtenar uti Weſtmanland och Nerike blott inwid Mä:

laren od Hjelmaren ſamt, utefter Swartån,en od annan,

till och med ned åt Edsbergs odh Wiby Sodnar; i Söder:

manland upphöra de mot øngarn och Långhalſen odblott

en enda finnes wid Lisnaren i Wingåkers Soden. Norr ut

åter aflägsna de fig ej ſtort från ħafskuſten, ehurude ſtå

blott i crannſkapetaf ſtörre inſjöar od floder,i Geſtrikland

Fring Storſjön wid Gefle, i Helſingland på Dellens ſtränder,

wid Hudwitswau , och i Medelpad på hafstuſten mellan Njurs

unda och Indalselfwarne; wid den fijinämnda, långt upp i

12
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Den forntid , ſom brukade reſa berörde minnesmär:

fen, fallade dem i allmänhet blott Sten, med ordet

ſtain, eller häll , hallr 3), eller ſtenhäl, ſtainhalr,

Rvihallr 4) ; ſtundom åter minnesmärke, med ordet

។

Femtland, på Frösön , ftår en enda, bwillen jemte Runſtenen

iNordingråinom Ångermanland äró de nordligaſte på hes
la den landfaſta halfôn.

Sunnanſtogs eller i Götbaland widtaga Runſtenarne Stan:

ſtångs metan Bråviken och Slätbaken, ' på hwars fydliga

ſtrand blottnågra få blifmit anmärkte, od utefter Rorens

ſödra ſtrand , mera weſtligt, utbreda de fig widare på ſlättlan:
det, och följa Swartån , med en och annan ända i Wedbo

Härad wid ſidan af Sommen od på Wiſingsö. I deßa

ſydliga delar af Göthaland ärderas fträgning märklig, rås

ſom följande floderodi wattubrag blott inne i landet, utan

att gå ända ned til hafwet. I Småland och den fordna

Njudingen ( Sitra och Weſtra härad) börja Runſtenarne åter
wid ſjöarne Nömmen och Djurken , förekomma flerſtädesPring

Hwetlanda och följa Emmåns rigtning, men upphöra ſtrax

utom nämnde landſkaps gräns och ſaknas närmare hafmet,

Hwaremot de på den utanföre belägna ön, Stand, ferdeles

deß ſydliga bälft , äro wantigare. det gamla Wärend

miſa fig deba runriſtningar við Helgaſjön och Åſnen , men

utefterMörri:ms-ånföröfrigt ide förrän wid deß utlopp på Ble:

kingſka kuſtenmed några få , hwilka till en del pafwa främinan:
dernnor.FnomgamlaFinnheben , redan ofwan Wernama

och ſjön Wiðöſterni, följa Runſtenarne Lagaån ſerdeles troget,
men upphöra redan långt från deß utlopp, och wid Nibaån

träffas blott några nyare riſtningar, ett par uppe i landet, och

3 i grannſkapet af desutlopp ,iHalland. På flättlandet i

öfraWeſtergöthland äro Runſtenarnewiſerligen mera ſprid:
da, mien följa äfwen dé i Wenern falande åarne Flian och

lidan, hwaremot Lidans ſtränder, den öſtliga och andra bergs:

od ſkogsbygder dels alldeles ſakna dem , dets uppte blott en

och annan ;då påWeſterhafwets öfriga Swenſta kuſt ide finnes

11ågot enda af detta ſlags minnesmärken . Skåne, Danſta

öarne, Jutland, äfwen Schleswig , ſamt det fydliga Forrige

uppwiſa åtſkilliga, men mera ſpridda. — ufwen utanen ſer:
ſkild Runtopographi, hwillen, jemte ånwisningar på den gam

ia Runriſtningens hemland, tiúila torde kunna lemna bidrag

til upplysning omlandetsforntida odling och allmännare ut:

färdswägar, kan ſådant på Chartan inhemtas af de öfwer

Runſtens-riſtningarne i Bautil uppgifna ortbeſtämmelſer .

") . Riſtas. (i Accuſ:) hal 223, hel 138,hil 24 , 221 ; el o al i
ſammanſättningar.

* ) Stainhal223, ſtainal 596, Kvial 596, jfr. 753, 904, af

finſta ordet Kivi ſten och ordet hall.
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1märke, marki eller kuml ), 8. å. märft eller riſtab

- ſten , ſamt minneshäll , minnishallr, minel 198.

De otilhuggne Runhälarne hafwa, jemte fin enkla

* af menniſkohanden näſtan aldeles oberoende, råa form

och den upprätta ſtällningen , äfwen det gemenſamt med

de gamla oriſtade bautaſtenarne, att de, reſta ute på fäl

şi tet, icke utwiſa ſtället, der den döde, hwilken de omför

mäla, ligger begrafwen , eller att de äro inga griftwår- .

dar, utan utgöra endaſt wårdſtenar eller erinringsmärs

märken, ſom i åtanka kala den aflidnes tilwarelſe med

en wiß genom inſkriften och andra omſtändigheter an

tydd fyftning; igenom detta ändamål äro de wäſendtli

gen , och genom riſtningen formligt från bautaſtenarne

åtſkilida. Inſkrifterna i de än enkla, än konſtigt in

wecklade flingorna, åſe blott ändamålet; ſåſom derefter

afpaßade, äro de ſåledes mycket enformiga, tufwudſakligen

af denna ordlydelſe : N. N. refte (riſtade) eller lät

reſa (riſta) denna ſten ( detta märke) efter N. N.

fader m . m . fin , Gud hjelpe hans ande , ſtundom

med en eller annan .dertil fogad uppgift om något, ſom

oin perſonen eller ininnesmärket kunde gifwa någon pt

terligare upplysning.

Från en tid, hwarom wi äga få eller inga andra

inhemſka anteckningar och i öfrigt endaſt kunna ſamla

några ſpridda, ofullſtändiga uppgifter angående landets

inre tiūſtånd eller befolkning, måſte äfwen de enklaſte

underrättelſer om ferſkilda ſamhälls-medlemmar blifwa

färkonna , om de bereda närmare fännedom af de de

lefwande förfädren ; och ined ſkäl wändes uppmärkſam

heten på underſökning af hwad deßa äldſta bekanta Siven

fra anteckningar i ſådant affeende kunna ineddela.

Di deßa ininnesrunor wanligen angifwa de perſo

ner, för hwilka ſtenen blifwit riſtad, eller då perſoner

5) marki, mirti, mårke har wäl afreende på riſiningen, men

då äfwen räges rela märke raiſa marki 304, 312, 348, 231 ,

1085m . fl. åſyftar ſådant owederſägligen den märkta ſteneii

eller hela minnesmärket; ſå äfwen fuml 41 , 75 , 88, 949 m .

fl. Hwarmed dod kummelſten, d.ä. Pullerften , en Plumpformig

ften egentligaſt tärer utmärtás. Ifr. äfwen fl. III.
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och märket äro hufwudföremåt och hwad derjemte föres

kommer är tillfälligt, böra äfwen wi ſerſkildt ſamla hwad

i deßa antydningar hufwudſakligaſt rörer perſonerna och

deras företag, ſamt ſerſkildt det, ſom angår fjelfwa min

nesmärket i förhållande till fin tid. Påſådant ſätt ſkall

Runſtenarnas granſkning leda oß till ett tydligt begrepp

om deras tidehwarf, hwarwid en eller annan upplyse

ning åt tidens häfdetecknare må kända äfwen torde kuns

na erbjudas.

1. Runhällarnes uppgifter om perſoner .

De perſoner, hwilka å Runhällarne oinförmälas ,

ådraga ſig någon uppinärkſamhet redan derigenom att

deras namn , med få undantag ) , äro alldeles inhemſka) ,

7) De olika namnen, deras ſkrifſätt och bemärkelſe enligt gam :

la ſpråket ſamt deras jemförelſe med dem , ſom i Nordens

äldita ftrifrie handlingar förekomma, kunde fåmydetmer förs

tjena uppmärtſamhet, rom en del äro innehåUsrika , en del

omäntade och nu mindre wanliga, t. er. Jofurfait , Spials
budde ( Runſt. Spialbubi158 , 217 , i handſkrifter från 1300%

talet Spiælbudhæ år 1303, Lat. Spielbudo år 1337.) fars

paihn 1102 ( Farthaignus vnge nämnes fåſom Lagman i
fammaort år 1342); då andra åter blifwit länge bibehållna

ſamt till och med ännu brukas. Här torde blott få anmärs

Pas, att wåra förfäder till en början tagit fina namn ur fitt

eget ſpråk, gerna bibehållit wißa inom ätten högaktade , ſamt

wid behof ochtill ſkillnad, genom ſammanſättning och härleda

ningarändrat dem . Fjulvar hette efter fin morfader Sjul.

var i Widkudſtad (Cur. 19) ; Fadren hette faſte, ſonen Faſt:

ulf 66 , 70 ; Ragnfaſts Fader hette Sigfaſt, Farfabren Vifaſt

od fyfterſonen Ingefaſt ; Fabren Gudmar, Sonen Guds
biðrn 823; ſå Ulf ochGunnulf 51; Fadren Stodbiorn ,

ſönerna Stoðkil och kfeil 404 ; Viulf och faſtulf 757; Far

dren Bilf, brodren uif, ſönerna faſtulf och Berjulf 959,
Modren Sba (Auda),dottren oogerd 630 ,ſå Ragna och Ragns

borg 718, Medren SiglögSiklauh och ſonen Sihwid(Sig:
wid , Šewed)49;få woro fare odh Vifari brbber 137 ; &

Leggvid och Reggwid ; Svenung od Svenald ; Zolmfaſt,

Gudfaſtod Styrfaſt, m . fl. Gulaug od Godlaug ſyſtrar
666 , 0. P. w.

5) Af utländſka med Chriſtendomen införda namn läſas på

Runhällarna Högſt få neml. Jun 522, Jon 115,526, ods

Johan 1 , bägge af Johannes; Kviſper 654, Braiftain 64.
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utgörande gamta Swenſka ſpråkets dels wanliga enkla

orð, ſåſoinAlf, ood , Swen , Thor, Uif, dels deraf gior

da härledningar, Tåſoin Chord, Thorer, Odde, dels deraf

ſammanſatte , fåſom Thoralf, Thorſten , bland hwilka wi

ſtundom igenfinna ännu brukliga. Med afſeende på det

egentliga namnets urſkiljande beſkaffenhet od i följd af

enkelheten i bruket, blef någon fällan enligt nyare reds

wana utmärkt ined tillagdtfadersnamn, fåſom: Osmund

Rareßon 404 , Gunnar Sarulffon 103 och Runa

Anunds dotter 399, Faſtvi Onims dotter 166 , och mes

ra ſällan , efter ett afandra gamla bandlingar witsors

dadt, ſtundom iakttaget bruk, med modersnamnet, råſom

Thordjerf Gudlogbon 697, Beße Wigerobon 151 ,

Gyrids råner 1127 ; ſtundoin är ined den aflidnes namn

förenabt ett tadfaint ininne .af dem, efter hwilka han

warit arftagare, dels qwinnor,t. er. Bierlögs arfi 686 ,

Wacras 29 ; dels inän, t. ex. Ulfs 67, Vigulfs550, Muna

ulfs 83, Gudbjörns 260, arfi, arfwinge eller arfair arfs

wingar, ſtundoin åter något på ferſfilda händelſer eller

egenſkaper grundadt ſkiljes och binainn, råſom Saukars

puſta Sin 363, Höf- Thoſtes Finn , Antiid Röde 332,

Stodkel Gammal 404, Brynulfr Stiu 802, Thorer Tro

ne 565, Thorer (Skurba) Skorpa 971, Thorer ( apin )

Heden och Chord Siarpa 11, Donifon (Usnifin Riuli)

Kyle, Styhle, 504 m . fl. hwilfa, ehuru ofta uttrycksfulla

och tecknande någon innehafwarens egenhet, dock, råſom

beroende af tillfälligheter, utan widare upplysning ſwers

ligen kunna tid fin anledning redas och råſom perſonlis

ga, icke ärftliga, wäſendtligen ffilia fig från wåra ſlägts

och tidnamn 6).

Chriſten (Chriſtian) Christianus; (larus ? 606 Laurentius.)

Martin 1010, Nikulas318, Niklas, Nils, Nicolaus, ramt

Unim 5, eller Onim 166, om det är af Hieronymus; Hwars

jemte några få andra, råſom Tornaik 618 och bunaki1002,

torbe bafta främmande urſprung.

) Dm dylika benämningar, Se Anm . efter drm . Dobs &. C.

1 , i Nord. Hjelteſag. II : 232.
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Runſtenarna framſtälla de gamla Swenſkarne ineſt

i deras fkyldſkaps -förbindelſe eller inoin deras husliga

frets , och i förra afſeendet under näſtan alla förhådanden ,

ſåſom föräldrar, barn, ſyſkon och fränder, med uttryckliga,

ännu brukliga benämningar ). De genom ſwågerlag upp

komna olika förbindelſer angifwas genom de wantiga ut

trycken för ſmåger, ſwärföräldrar och makar 10), eller

od anmärkes att N. N. ati åtte, ägde N. N. neml.

tid äkta ). Förhållandet ſåſoin ftjufföräldrar och ſtiufbarn

uttryckes än med den wanliga benämningen , än åter

på ett för korta inſkrifter paßande ſätt, genom angif

wande af de befryndade perſonernes namn; detta faller

9) fapur(likaſom defleſte följande, oftaſtbefintligti Accuſ.;

Sapir i Nom .), Saþurfapur860, fapurbrupur 911

(Sapursbrupr 5) ; mupur 196 , (mopur 166), mus

þurfapur 199. mupurbrupur 1027, fabrka two

639 (fadgar,fader och ron ), mypkini 1067 (mo:

derskön , ſynes warit moder och dotter), Brubur

( plur. brupr 895, brybr 1143 ), ſuſtur (pl. feftr

ſinar twar 302), þau Suſtkun 685, - fun (pl.

Nom. ſunir, Accuf. funi) ſunu 88 , tutur 32, to:

tur roi (dotter ), brupurſun 862, faſturfon 931 ,

på en grafſten ), fun mupur brupur fins 882, ( fin

morbroders ſon, ſitt fyfonbarn ); frianti, frinti

( frände pl. frentr), frinkunx 1146 fränka).

Angarns Kyrkodörr har man anmärkt och af:

tecknat en ännu ej utgifwen Runſten , efter en foſter:

ſon , enligt inſkriften : Biurn auk Xikuntr litu

raiſa ftin aftir Svin foſtrſun fin ( Bureus läſte

dock : Sweafaſt ſon ſin ).

10) baun 776, þaun hion (hionen, makarne, man och

huſtru ), bunti (Ucc. bunta husbonde, man), Kuna

(qwinna, huſtru , Accuſ. Kunu 111 , 461, Konu 1085) ;

ſwer 490 ( ſwärfader ), ſwera (Acc. pweru 433, (wär:

moder, ſwiru 442), mak, mag 411, (wåger.

1) Gilog ſum ati Ulfr 207,; Inga hun fik Raknfaſtr

i Snutaſtapum 291. Bitilyha hit ' kwino has 500.
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en fig wißerligen för oß wid förſta påſeendet mindre klart,

inen wid närmare efterfinnande lita naturligt ſom nätt,

beſtämdt och fattligt, t. er . di 2:ne makar eller ſyſkon

- anmärka oin den , bwillen de falla fitt barn eller ſyſkon ,

att N. N. war deras (nemligen rätta) fader eller moder,

1 ſynes att en annan gafs med rainma benämning, och

då en man ſäger om fin fweger, att han war N. N:S

( huſtruns ) broder 2), gifwer fådant beſtäind upplysning

om förhållandet. Faſtän ſteninärket ſåledes wanligtwis

är egnadt blott åt en , och ſtundoin några få, omförmälas

der & dock på ſådant ſätt, af ofwan anförda grunder och

1 tilika af uppmärkſamhet för öna förbindelſer eller tid

minnesmårdens regning lemınadt biträde, wanligen der

ieinte flere beflägtade eller annars förbundne perſoner.

Af rådant att kunna flerfaldiga efterrättelſer ſamlas

om ſlägters utgrening, och de efter deßa wägledningar

uppfatte ättartal “), om ei genoingående inånga leder,

wifa dock att wi af wißa ſlägter och i wißa ättleder hafa

wa många runriſtade ininnesinärken. Om wi än ice

funnit mer än en enda ſten , wib Sandſiö i Småland,

ſom blifwit reſt åt uppräknade fäder i 6 rätt uppſtigans

de leder, och en annan, wid Rogſtad i Helſingland, Hivil

fen , ehuru reft blott åt en af forntidens män, lifwäl

namngifwer dennes ſtainfäder ſå fullſtändigt, att vi

kunna följa ätten genom 12 knä eller leder, witsorda

dock redan deßa, att man fordom hade fina förfäder i

lifligt ininne längre än wanligen i wår tid.

3

:

2) Sriubu 98 , Acc. af ſtiupa , ftjufdotter. Gunnar fallar fo

furfaſt både (ſin huſtrus) Holnidiſas dotter, och fin ſtjufdotter

98. Men Holmſten och Vigun ſäga 776 , att de reſte ſten iftir

hinar, efter hennes ( ſåledes ei tillika hans) ron . Colla

lät reſa ſten (hwilken nu ligger i Gripsholms ſlott) efter fin

ſon Savard, Ingwars broder, hwilka bägge wore bröder,

men bade hon warit bägges, moder, ſå tärerhon ide uraktlås

tit att på wanligt ſätt ſäga : efter fina råner, och ideglömt

att äfwen tilegna ſig den naminkunnigare Ingwar; m. fl. o.

Afur reſte ſten 224, efter ſin ſwåger , mak, Gunne, och tila

lägger att denne war (huſtruns) Guðlögs broder, hwarmed

antydes att han ide war Aſurs ſyſters, man .

* Ifr. Brocm. om . Runſt. ſ. 109 , -118, 120,
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1

Inom fitt bus intager i wanlig ordning

mannenförſta rummet, ide blott råfomn busfader för

barnen , utan råſom den bofaſte husbonden för bus

ſtrun ), få wäl ſom för fria och ofria underhafwande.

Denná plats är i allmänhet ſå beſtämdt gifwen, ate
ſtrar, rå ſnart fadren är död, träda hans rätts innes

bafware, barnen, i ſtället och bland deßa äfwen döttrar;

enkan anföres wanligtwis Ferſkildt efter dein 4 ). - Att

forntidens Swenſkar ägbe lifegna trälar, är redan af

andra urkunder upplyſt, men här omnämnes blott fielfs

1

6

7

9) Buſtrun Pallar Honom alltid på deßa minnesmärten bunta

fin , fin ( Husbonde.

) Denna ordning är märklig fåſom ofta förekommande och den

wanliga, att Enkan ſättes efter barnen , ide blott då deßa

woro flere ſöner, bland hwilka några kunde wara till åren

komna och ſåledes redan ſjelfſtändige män , ſåſom då dethes

ter :Gerdar od Ulf, Ingelbjörn och Åbjörn ſamt Rune läs
to reſa ſten åt "Farl ſin fader, Erfrun åt fin Bonda (man )

407 ; 'utan äfwen då de kunde wara barn och ännu omyndis

2 ga, och bland barnen äften funtos döttrar, ſåſom då Chor

Björn och Ingethora läto reja denna ſten 130, efter Egel fas
der fin ,och Érenwi efter ſin bonda (man ); til odj með efter en

dotter, ſåſom på ſtenen 467, Arta (Herta, dottren ) lät riſta

ſtenåt Fader fin Nefger, och Hedenfaſt (Enkan )åt ſin bons

da (man ) ſamt Ingelſten åt ſin broder ; ehuru annars å 3 :ne

minneswårdar, då Enkan od blott döttrar omförmälas, hon
od före dem tagit plats , nemligen på 737, der Enkan Kula fös

rekommer i ſlutet af förſta och dottren Gufrið ferſkildti börs

jan på den andra ſlingan ; på 360, Dodgerd( Enkan) lät res

ſa ſtenen efter Olof, fin bonda (man) ſamt Faſtwi och Cho:
run (döttrar) efter fader fin ; odh 718 , Ragna' reſte ſten åt

Swen, fin bonda (man); ſamt Sifwa od Ragnborg åt fin

fader. – Märkelig är Engbysſtenen 198, emedan mot wans
ligheten , Enkan der ſatt ſig framom ſina 2:11e föner, hwarfö:

re det heter : Eſtrid ( Enkan) lät reſa denna ſten efter war

ſin bonda (man ), ſamt Ingwar od Ingefaſt efter ſin fader.

- Då åter frågan ide war om en fader, utan om barn els

ler andra nära anhöriga, har ſamma rangordning ide lå

noga blifwit iakttagen , mellan t . er. en efterlefwande mor och
den bortgångnes fyſkon , utan deras ordning berott af den

mer eller mindre hufwudſakliga del, ſom en hwar tagit uti

minneswårdens beſörjande ; hwilket åter för barn, ſåſom arf

wingar efteren fader troligen anſågsſåſom en maktpåliggan:

De ſkyldighet, och hwarwid de fåledes blefwo de förnämſta både
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ſtändigt busfolk, himpign (hembægn) och buskarlar 5)

och tror inan ſig äfwen finna ſpår af frigifne) och inås

be
Hända underlybande beminansbrukare ).

I. Stundom anföres afwen det ſtälle de bebott och ods

: Tat : Gida bar på den efter henne ännu benämnda Gidss

a marken i en ſten 607, efter fin man , Thorbjerf Guds

lögßon , underrättatatt hon bodde i, buk t Sarwiſtam ,

Harwiſta, ſedan Kungsgården Efornfund ; urf bodde i

Stålhainra, biuk i Skulibri 87, Ulf och hans farbro

i ordning od omkoſtnader , äfwen om runſtenens resning wert :

ſtäldes genom förmyndare; bwillet types hafwa waritför:

förhållandet med ſtenen wid Malmby, 218 , hwarå det heter:

Ernfaſt och Erngót låta (troligen förmyndare, ſom tillåta

eller draga förſorg att) Siguns ſöner (omyndiga barnen

werkligen reſa ſten efter fader fin Rettilfaſt.

5 ) Simbihi ( hembihn ) 1164, od Suskarl, wißerligen ett ſer:

ftildt mansnamn, ſå wäl på Runſtenar 113, fom od på An :
gelfach . Mynt , dod äfwen utmärkande ett husligt förhållans

de, råſom dådjur rägeswarit Ragnfaſts i SnoteftabHuss

Part 9 och Huspartar deltogo i omſorgen wid upprešnins

gen af Runſtenen 1139,

:) Luſi i inffriften : Holmſten , Ragifaft, Sten läto riffa ften

åt Faſte luſa fin , torbe åſe Hrvad man annars kallar leys

fingi eller lösgifment, frigi (wen.

7) Lil rådana torbewäl böra hänföras den Man , rom jeinte

en qwinna (ſin huſtru ?) reſt minneswård efter bonta ſin (fin

ännu egentligen ſå kaưade husbonde, 8. a. jordägare, odal:

boude),ſåſom Faſtbjörn och Churid efter Ingefaſt bonda fin

363. Áfwen2:ne qwinnor, Gyrid och Gudlög, läto reſa ſten

11 , efter ſin Fader, ſamt efter bunta husbonde ( ſi ar a biſi)

fin , ſom äger denna , (deßa?).

Om Brutia fina , ſom läſes på en ſonderſlagen ſten 282,

hwilken Sigwald reſt, ar Brytje (BrutiMaſc., hwars Femin .

är Deghia , ( Prowinc. dåka) Deja, Déja ), afres wäl der

medſådana, ſom hade omſorgen för inre hushåuningen och

uppſigten öfver de arbetande , ſamt någon gång ſkötte landt:

egendomar och deraf uppburo aflaſtningen.

Buka ali Sikſtin 756 lärer iße wara ferſkildt ord Buz

karl, utan Buka a uf (10 , något utnött, medqwarleme
nade ſtreken tri , ſom ſåledes blifwit ali) :Sikſtini , d . ä.

Bugge och Sixten, 2:ne ſärſkilda mäil, ſå mycket wiſare,

ſom derefter bedjes : Gud hjelpe deras (råledes fleres) ſjål !

13
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der Onim bobbe begge i Bårſta, buku bapir i Bari:

ftam 5, men Oniins dotter Faſtwi dog i Es , i aipi 166 ;

Ingwarsefterlefwande byggde och boddei Nunby, pait

buku i Runby auk boatu 165, Götrik bodde i Myriby

31 , Skref i Kurſtam 584, ügöt i Kalfſtapum 616 ,

Wikar i Åby , Arbu 724, Gammal i Wiby (eller i Nyby)

829, och uder Uliur buk i bariſtapum , nu Harſtad,

en ſocken i Sſtergöthland. Áfwen nämnas Björn iGran

by Branbi i3, Widger i Swia 88, Holme i Snifte

157, Settil i Resnum 301, Sigbjörn i Sulmi (Hols

mestorp der Runſtenen ſtår) 605, Ingethor, . åbo i

Enegärde, i Ainakiarpum 138 ; ſamt o uiftalum 241.

(d. ä. & Ulfdalum i Dativ .) nu Ortala (af Genit.

Ulftala o. ä. Utfoala ), m . fl. För några har blifwit

antednadt hwilfa hela gods och gårbar de ägde: igas

rens namn till Fors, fyrs 1 , år wäl utplånadt, men

om Ragnfaſt intygas g, att han efter fin fader Sigfaſt

enſam ägde bu bina, denna gård eller by, nemligen :

Snoteſtad (jemnf. 291 ), der ſtenen ſtår: Jarlabanke ägs

de enſam bela täby , ati ain alan Tabu 119 , 120

och witbordar Björn Finwidßon, fom riſtade en häll i

Danderyds Sodn 1115 , efter Oleif fin broder, hwilfen

wardt ſwifen o Sin..aipi, att denne by är Finwidsſoners

nas i Elgeſtad Odal och wederlag (eller' arf), irbiſi bir

paira upali auk atrfi (aterfæ ? eller at erfi ? ) Sinwi:

par ſuna o Ilhiaſtapum , 221 .

Deßa godsägares benämning är od wanligen Bunti )

boende, beſutten Odalbonde. När man erinrar ſig Swens

fra jordens gamla innehafwares lika rättigheter, att,

oberoende af allt annat öfwerherrſkap än det ſtyrkan gaf,

ſtyra fig fielf och fina underbafwande, bära wapen och

föra enſkilda krig, finna wi att de urſprungligen warit

(8) Buanti 359 ; Accuſ. Buanta , och boanta 586 , äften riſtadt

bunta , bonta , buonta,bounta, m. in ., uwillet, enligt hwad
ofwan är anfördt, i husligt afreende utmärker en man med

hushåll, bwillen af huſtru od underhafwanide kallas bon:
be, wårt husbonde. Drdet är egentligen Particip. Preſ.

af Werb. bus 166, bo, bebygga , od betyder följakteligen ' en,
ſom bebor ,bebygger ett ſtälle, boende, boſatt man,

ſom äger bus od grund.
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På fria odi i fin ort rå betydande, fom någon i ett land

fan tänkas, hwarföre de i gamla Sägner äro ingenting

mindre än Konungar; och äfwenſom de i werkligheten

utgjort forntidens ſå facade Sinåkonungar, hwilka , imån

afGinrådet, fingo benämning af Fylkess, Häradss, Näss,

Skogs , Här- ochSjöskonungar. De woro idenna ſtädning

mindre att jemnföra ined ägare af Sweriges nuwarande

Sätesgårdar, än med innehafwarne af deß Grefwe- och

Friberr -ſkaper på 16 :hundrabetalet, eller med de Tyſka

Rifsfurſtarne. ' Ehuri än under här ifrågawarande tid

deras gamla inflytelſe redan blifwit betydligt inſkränkt

genom Konungarnes ſtigande inakt och en laglig ſtyrelſe,

woro dock äfwen deßa Odalbönder, i ſynnerhet de genom

ſtort område och anſeende meſt utmärkte , ännu Kupr

bunii " ), hwad Sagorna kalla mikil bondi, Storbæn :

dir, od miklir wirðingamenn, ganſka betydande inom

fin ort. Oberäknade andra , bwilfas tillhörigheter icke

beriemte angifwas, näminas flere wid fitt gods, råſom

Thegn, hvilken beffrifmes råfoin utmärkt Odaibonde i

Funbo, bunti kopr o Sunum 549, och inbemtas ſåledes

wärdet af det mitsord, ſom leinnades on en, hwars namn

med ſtenens fant blifwit bortſlaget , att han war bunti

baſtr arubi Sakunu 279, den meſt betydande, foin röjs

de (? ) Håkanö (nu Åfero ), och om Gerbjörn att han ges:

nom fin flokhet war den meſt anſedde Obalbonde i Kila

(Rilu) 739.

Af wara Swenſka landſkaper nämnas, utom Swea

Nife, Swipiaub & en Runſten på Laaland (Worm f.

267) , blott " Finhed Sinhib 1129, fordna benämnin

gen för de trenne nu warande Sinåländſka Häraderne

Sſtbo , Wcſtbo och Sunnerbo g, dit Lifften blef förd ;

*) Så låter en man iFlädebo Soden i Weſtmanland Palla

figl outgifna funinſtriften : Buonti kudr sulmkoatr lit

refa ufeir Odintiſu kunu fino ........ reſt Fud

S; Rörande detta ortnamn torde jag böra ' anmärta deſlutfat:

fer, til hwilka jag blifwit förd genom närmare forſkningar.
Runſtenens Finbibi ( i Dat. i Nom . Sinhib , Sinbaib ), i

andragamla handlingar Sinnethia , finnes , finhed, har

fitt urſpring från Forn Nordiſta ordetfin , fen , ſom bety:

der förr, träſt, moras, och hed, en liten flätt, heó (ide alltid
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Ståne, Skanu 698 , der, 'wid Gårdſtinga, Karpſta:

Pum , 1029, nämnde bifften blef död, ſamt Gottiano

Rutlant 271, hwareft ingiäid, kialt, etter ſkatt ( ifr.

Gottl. Lag. ſid. 52, 53) upptogs. (Jemtland ?) Jotas

lant 1112 blef genom Sſtmaðs förſorg chriſtnadt. Hels

fingarnas, Selſana, höfding Sbjörn , 1100 , -wann hela

Selalant, hwars belägenhet, äfwenſomn Sreåns , Áu:

rara , der han dog, jag anſer til beſtämmande få mycs

Pet mindre kunna företagas, fom man icke äger tidförlits

lig uppgift på deßa'namn, och inſkriften länge warit

utplånad 4 ) .

Bland, wära ſtäder, nämnas Sigtuna Sihtunir

(Dativ. Sihtunum 301 ) u prala , ubralir (Dat. at Ub

ſalum 1160, 1172 ) och der förefallna wapenſtiften , ſamt

Salınar, Kalmarnir, eſfer rättare, fundet der utanföre

Salmare fund , Kalmarna ſunt (Dat. pl . ſutuma 698,

d . &. funduma), der utnulf och Ring, på enfärd från

Skåne, brefwodräpne ; hwartill torde kunna läggas Aini

Ene 634 , hwilket 08 , rejom odalgods, ägdes af Bagge,

men hwilfet sain ännu, þibehålles i Eneköping och

Litla (Lilla) Ene Litsla Ene, nu Lislena.

finedborgerligt affeende förekoinna på Runſtenars

ne, roin näindt är, hufwudſakligen fielfſtändige män,

imellan hwilka ingen annan olikhet märkes, än den, hwila

ken, beroende af lefnadsſätt eller yrke och för tillfället

erhållne uppdrag, bwilka under ferſkilda åldrar kunde

för ſamma man ofta wara fitiaftiga. Den häruti uts

märkte war pikn, Chignarnan. Då de fleſte befatts

ningar, rom i ſednare tider blifwit ſtatens ſerſkilda fyßlor,

med begreppet berom fåſom Odemart, utan beruren )' mare,

hwarföre det äfwen i medeltidens Latin på 1300:talet benämnes

Finnmarchia. Då det blifwit faladt Finwed , beror ſådant

af ett wißerligen gammalt ſkrifſätt finuithia , Finnewith,

af fin, fen od wed, frog hwilket dock ar mindre åldrigt

och mindre allmänt ändet å Runſtenen beſtämdt uttrydta.

Det af ſamma ord fin , fen, uppkomna folknamnet fin :

nar är en ordgrann öfwerſättning af den . Benämning detta

fole gifwer ſtg Tielf, Suomalaiſet, hwilfet od betyder träft.

eller färrfole. & fwenſom namnet Finnland beteďnar ett

träſt: od Pärtland.

*) Ifr . Peringſt. Ättartar 1.38 och Brocm. om Runft. f. 210, 212.
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af Thignarmani, utan att anfes fåſom ferſkildta äinbes

ten , beſtriddes 19 ), finna wi wäl ofta goda Thegnar ,

men fällan ſådana äinbetsmanna wärdigheter på Runs

ſtenatne omförinälas, neint . blott Sarlen Håkan på en

jten 257 i Upland och deß Stallare Afur på en ſten wid

Stoinſtad i Sinåland ; men i ſtället höfdingar, om ide

- med denna benämning haufpinki, ſåſom gbjörn fö:

Helſingarne, B.1100, dod fåſom forkanförare fulksgrimr

166, lipsforunki, t. er . Ragnwald i Grekland 166 , och

en i Holmgård, eller fylgdr , hwilken fork åtfölide, fåſoin

Sibbe på bland 1071, bland hwilka wäl äfwen Ingwar

och Göte böra räknas, helſt få många med dem fös

retagit utfärder. Såſoin wikingawaurp med Göte

nämnesAfur, Håkan Sariſon 267; för öfrigt omtalas fles

re råfoin Skeppsanförare, Styrntän, Sturimapr, ſå

ſomn Wigmund 316 , I'maſt414, och Lioter 498 från Ups

Tand, ſamt Thure, ſtyrinan från Lädhainnar, och Sigs

wid från Södermanland, ſom war Skaiparviſir, ſtyra.

man på ett långſkepp 816. • Bland witterhetsidkare

och tidens lärde nämnas, utom Runriſtarne, en och ans

nian Skald Skalt, 443, råſoin Thorbjörn Skald , 145,

291 , Grim eller Grimas Stald 405 i Upland och 900

Sfald, Utr Skalt, 972, i Weſtergöthland.

För ófrigt 'bär tedningen af deßa bortgångne Swens

ſkar i allmänhet blott prägeln af den tilgifwenhet och

ſaknad, foin wanligen utbryta wid aflidne ſlägtingars

10) Riſtas biakn , bakn, þagn , pikn, od förekommer äften

råſom ſerſkildt namn, på Runſtenar 30, 94 , och i andra ſkrifter

Thægn, Thegn , Thiægn , Diækn , och Thegnaby, men här

wanligaſt pároin tednande odalmannens fielfſtändighetoch an

ſeende, hwaraf ordet. Chignarmän länge bibehållits, och ordet
Thignarmoar, Thignarmeyaridet närmaſte motſwarar

wårtFröfnar. Om brutarbiakn 819, Ifr. 748 , åſer
uttryd af något wißt förhållande,med afſeende på något

annat än drift od werkſamhet ( F61. Þróttr), temnas der's
häir. Åfwen i England woro Chignarmän eller Chegnar

de, ſom genom bildning och medborgerligt anſeende woro fielf

ſkrifna till alla ſlags ämbeten od Statsbefattningar. No

strithegamesmilitarium , tum Ecclesiasticorum juge semi

narium ; ex horum enim numero Rex in bello Duces, in

* pace Ministros et Magistratus eligit,

Spelman Vit. Alfred. p. 18.

-

tum
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162

11

111

11

be

od wänners graf, dod ofta förenade med uttryd af den

högaktning, ſoin framkallades wid itanfan af den bort:

gångnes finnelag och bandligsſätt. Med tillbörlig afts

ning äfwen för framſtällningarne" af menſklighetens od

och ſaknadens gemenſamma fänslor inom de förtrolia

gaſte kretſar, t. er, en ön huſtru (Worin 212), milo och raſt

gwinna 839, en älſkad fon 518 , eller broder 125 , den

pålitligaſte (wän) 839, den bäſta husbonde 257, o F. W.

inå wi fåſom mera beſtämda omdömen , innehållande en

noggrannare teckning af den bortgångnes egenſkaper ,ans

märka några blandde wanligare. - Ordet Rupr, goor,

god , förekommer (tikafom de öfriga, wanligaſt i Accuſ.

Rupan) ganſka ofta, och, om detnu är mindre betyd

ningsfullt, innebar det under forntiden ett mycket upp

höjdt begrepp, då det motſwarande wårt ädel od reda

lig , förträfflig och duglig , och råledes förhöjer bes

grepven (Obalbonde , thegn och drengr , äfwen ſom

det fielf blifwer förſtärkt med harpa, hardla, d. ä. gans

ſka, ſerdeles, od muk, miuk, mycket. L7utr 149, nytr

716 utmärker en nyttig , en redbar od ſtidlig man.

Snalr 660, inialr 388, 799, 801 , 802, i andra gamla

ſkrifter ſniallr, ſnåler , är Sw . inäll, Tyſk. ſchnell,

men råſom urſprunget till Sw . orbct ſnille , och det

Danſka ſnild – hwadan od fniallr í máli lätt talans

de, med ren röſt och tydligt, raſkt uttal , málſnialir wäls

talig, målſnilld wältalighet, ſildarwerk ſnillewerk

ſynes det jemte raſkhet, drift od werkſamhet , förutſätta

äfmen en ſtadgad infigt. Bildning och klofhet blifwa

dock äfwen ſerſtildt utinärkte, rårom hin malſbaki 560,

hinn målſpake, den talwiſe, och hin rapſhaki, den råds

wiſe, W. 291. Lata, rom tillägges efter bonta ſin 489,

är eget, antingen det är af latr, lat, trög, långſam ,

eller lata låta, miſta ; imenowanligheten och uttrymmet

i ſingan för widare tillägg, gifwa rum för twifmelsmål

om det för öfrigt tydliga ortets futſtändighet på te&

ningen , och på en annan ſten 218 , är lata , låta, lis

tafom 271, churu i en här mindre vanlig böjning och ords

( )

fördt, helſt inſkriften : Ernfaſt uk Ernkautr lata ſunt

Shynar (d . & . Sihunar) reifa ſtein , betyder, Ernfaft

och Erngöt låta Siguns ſöner reſa ften , o. f. w . Arkr,
16
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arg (sl. håglös ), ſynes wäl wara mindre bedrande och

i ſynnerhet minſt wäntadt af en moder på fina barns

ininneswård 138, inen ſoin det äfwen kunde utmärka

den harm och wrede, bwillen wiſas mot en fiende i frig,

( inotſwarande Toſtes tilnamn hin ſkarbi, den ſkarpe, på

en outgifwen runſten ) bör det tolkas med mod, ſtolthet,

bwarföre mukip mirki furir arkum mani, ſtort märfe

för arginan, ' ice inneburit något menligt, utan i det

närmaſte welat ſäga: ett ſtolt märke för en ſtolt man ,

så åter teckningen af en Ingelbjörn blir motſatſen , enär

ban war en mild, blid, faktmodig man miltr matir 589,

men tillika en fäck karl, kil riſi. Trenkr, drengr, ſoni

ſkrifwes olika (TR +P :TR : Trach :) war både
den wanligaſte, och den ädtaſte benämningen på en Nords

bo , då det, likaſom ännu hos Isländarne, utmärker en

inan med inod och ädelt tänkeſätt ; det förekoms

mer ockſå ofta i gamla häfdeteckningar om en all

mänt högaktab man . Einar war inydet ointyokt, ty

han hade alltid befunnits wara en ädel man ( reyndr

godr dreingr ); äfwenſå Sweakonungen Inge, han ſtyrdhi

Sweriki med drængsſkap oc bröt aldrig lagh , (Weſtg. Iag .)

På Runhällarne förekoinmer det äfwen ganſka ofta, dock

ſällan enſamt, wanligen med tillägg af godr, kupr, och

en Swar kallar äfwen fin dotter Annar trik Kuban

dreng godan 851, d.ä. ädel menniſka, likaſom i Yständs

ſka handlingar en Bergthora och Hallgerd erhålla fams

ia witbord. Stundom tillſättes afwen ſniadr, ſnäl , färs

dig 823, 802, eller hifr 1129, hæfr , kraftfull, ſtarf,

ådagaläggande både drift och werffarnhet. Sådanawitt

nesbörd , till hwitka äfwen hörer det, ſom Seming erhål

ler : is was trakia batſtr. 622, ban war drengia båſte,

ban war bland ädelt tänkande den meſt utmärkte , och

det, ſom tillägges en annan på en outgifwen Runhäll,

att han war miuk nutan trik, en utmärkt nyttig ädela .

finnad man , förblifwa i alla tider lika bedrande och för

ſtådda loford; likafom di det yttras att Adil war mipa beſtr

789, bland män den bäſta ; att Kcttil war ibland män

den hederligaſte, ſoin ininſt wille någon illa ' ), och att

") Mana meſtr unibike (onidinge ) 1000 .

1
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Wid war den maft bederliga man , p& bwilfen ingen

ſkugga af ondt kunde faſtas, föliaktligen allmänt äls

ftad 2 ), ſamt att Herſe war den bäſte under ſolen ?).

Bland upplysningar, ſom leinnas om namngifne

perſoners företag, hwilka icke egentligen ineb minnes

werden ſtodo i närmare beröring, anfördes fåſom en

ſynnerlig märkwärdighet, om någon begifwit ſig ut på

färder , 'i faru 1086 , tid aflägsna orter. Sfrån halfs

ön måſte fådana ſke föledes och rigtades wanligen till

de orter, der wiſtandet funde bereda de ſtörſta förmåner.

Koſan togs ſåledes idte & t Norr eller Söder, der vera

faſt land ſtrart mötte, utan ferdeles åt Sſter och We

ſter. Kuſterna wid Finſka wiken , råſom närmaſt beläg

na, beföttes i förbifarten och med tiden företogos äfwen

dit egentliga ſjötåg; men redan från en aflägſen forn

ålder hafwa djupare in i landet belägna orter warit

fyftemålet. Genoin Sardarike och Holmgård, ſom både

öfwer Ladoga, och förbi Dumsnäs uppåt Dúna, bez

Fökteb, Har gemenſkap ägt rum med andra Sſtliga orter,

och wåra förfäder hafwa fåledes, genoin der drifwen hans

del, äfwen koinmit i beröring medAfiatiſka folkſlag, els

ler åtminſtone erhädit deras waror och mynt, hwari

mångfaldiga i Swenſk jord uppgräfna fynd lenna

witnesbörd. På Runſtenarne nämnas:

Finland , Sintant ;

der nederlades Otrygg från Söderby 246, der, eller

i Finheden (ty af namnet ſynes blott Sin ..aipi)

har Olof Finwidßon från Danderyd blifwit' ſwiten

221, och der dog Audweli från Gottland.

Tawaſtland , Tafſtaland. Der dog Ingolf (?) från Hela

fingland 1101 .

Wirland, Virlant. Der föll Björn från Granby i Up

= land 28, 51 ,

Lifland, Liflant, der Uplänningen Asger från Wekholm

gjorde ſig frejsad 511 ,

Eſta

8

2) San war mana miſtr unibilr, war intr matar ( ynor madr)

uk kumurar (gumnar) .... 1008,

* ) was unt hifni biſte 806 .
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# Eſtland, aftlant, eftlant. Dit ſtyrbe Sibbe från Stes

ningei Upland ſkerp i färden med Ingwar ( Cur. 35)

och Weſtgöthen Olof från Åſarp blef der dräpen 956,

Semgaller , Simkalir. Dit hade Swen från Ytterſela

wid Mälaren med dyrbart ſkerp ofta ſeglat förbi Dums:

näs, Tumisnis 720,

längre in åt öfter:

Garðarike, Holingård, Karpir, Sulmkarpir.

Der öſter i Sardun wiſtades en främling från Tus

ringe, hwilkens på en outgifwen Runſten tecknade namn

blifwit af tiden bortnött , men bwilfen ibland landets

män warit ſerdeles utmärkt och, faoin Höfding, i ſpets

ſen för fin tropp ſtupat i krig, fial i uruſtu auſtr i

Karpum , lisforunki, lanmana beſtr ; i Holingård
föl ock Sigwid från Säterſta i Söderinanland, bwils

ken ſtyrde ett långſkepp 816.

ſterlanden , Auftwehr (i fornſagor benäinndt Auftrs

wegr ), Auſtriki, Juſtę , öſtligt eller orter belägna i nu

warande Nyßland.

Zngemund Farißon från Upſala blef der dräpen - 414,
ifr. 432, och der dog Gismunds fon från Angarn 99;.

från Söderinanlandworo der Ingefaſt och flere Holins

faſts ſöner från Södertelge 828 , Eſkil från Bogſtad,

foin föll i krig 813, Thorkel och Styrbjörn från Wagns

bärad 780, och Sommer från Nyköping, hwilka der dos

go ; från Øſtergöthland, Ingwar från Låby och en af

inwånarne i Furingſta, äfwenſon Wint från Stelfwes

ſten, hwilken föll öſterut 904; från Weſtergöthland,

Osinund från Kumla 979, ſamt Esbjörn och Sule från
Sinula 974

Sſterländerna än djupare och ſlutligen inot ſöder inoin

Saraceniſkt område inträngde ngwar, tillika med fin

halfbroder Haward. Såſom hans följeſlagare åt öſter

oinförmälas äfwen :

Från Upland :

Sibbe från Steninge ſtyrde ſkepp med Ingwar til

Eſtland (Curio 35 ) ; Bagge, ſom ägde Ene (i Enköpings

orten ) och har fin minneswård i Swingarns ſocken ,

war höfding, ſom anförde folk med Ingwar 634, Sunnr

14



106

n2

Poid från Tierp deltog i tåget 565 , Anund från Båtu:

na 305, och Gunnlif från Yttergran blefwo under det:

..ta tåg nebergiorba 334 , 343.

Från Söderinanland:

Utom halfbrodren Haward, hwilken ſynes till ſlut fölit

honoin, och hwars inoder Dolla reſt hans minneswård,

hwilfen nu fått fitt rum på Gripsholms ſlott, Ulf från

Eſkilstuna 1751, Skarffrån Kloſters focken 746, Begle
161

från fäder 745, Thorſten från Årdala 823, ſaint Hoo:

ger och Holmſten från Tyſtberga, hwilka längre wiſtats

i deßa öſtliga trakter 878 , och äfwenſon Hugo från

Botkyrka 686 , blefwo der Söde.

Från Öſtergöthland war Göté från Styreſtad med bis 5

träde (af folk) följaktig på färden 857 .

Denna Ingwars färd wann fin ſamtids deltagande

och uppmärkſamhet. Såfwen flere hundrade år derefter

hafwa sländare uppſatt en Roinantiſk, och följakteligen

ide hiſtoriſkt upplyſande ragà di Ingwar och hans uttåg 11

hwilket de anſågo råſom en upptäcktsreſa , och ännu på

1500 :talet omnförmäles i deras Geographiſka uppſatſer en

ſtor flod öſter om Ryßland (Wolga ? Don?), roin efter

honon kallas Ingwarsfloden, Xngwarsmoda, Yngvars:

moda hin mikla " ). – Om de orter, hwilka Ingwar

detwid beſökt, faknar man fullſtändig kunſkap; helſt de ſy:

nas legat utom tidens wanliga bekantſkap od hielten ide

återkommit med några upplysningar. Af wigt wore att

få utredt, huruwida han ſökt ſig någon ny wäg eller blott

fullföljt den fända, hwarpå handeln brefs ***), längre bort

än den wanligen af Nordboer och den tidens Nyßar begag

nades, och ſåledes i ett af Califer beherrſkadt Saraceniſkt land

(Serkland) welat nalkas ſielfwa fällan , hwarifrån få mån

ga Cufiſka inynt koinnit till Norden. Faſtän wi icke träf

fat någon Runſten efter hononi, tyckes bock en anwisning

omhans koſa erhållas i den ininnesriſtning, ſom jag år
1827 funnit i ett torngolf på Gripsholins ſlott , hwilken

1

*) Fon færb. Serif ibr. Mc. 3:1. N:0 64 Fol. 21, 22 på Kgl.

Bibl. i Stodholm .

**) Anwiftifrih.G. G. Adlerbeths Eat i S. Witterh. Sit.

och Ant. Acad . Handl. I : 102, fdlj. 133, 141 .
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bans ſtjufinoder reſt at hans balfbroder och trogne följes

ſlagare, af följande ordalydelſe:

Tula lit raiſa ſtain penſat ſun ſin Sawart brupur

Inkwars : pair faru trīkilik fiari at Kuli auk aus

ſtarlar (nikafu ?) tuu ſunarla i Sarklanti; d. ä.

Cola lät refa ſten denna efter fin fon Haward, Ingwars

brober ( Ingwar war ſåledes ei hennes ſon ). De foro

manligen fierran till .... och widare öſtligt oin

dogo ſöderut i Saraceniſkt land.

Åt øſtliga orter begagnades deßutom en wanlig wäg nedåt

Dniepern ända till Grekland, der, ſåſom bekant är, Nord

boerne under namn af Päringar, tjente Kciſarne till

förſwar och lifwakt för ſold, jemte rättighet att efter Stei
ſarens död få dela att hans löſa qwarlåtenſkap, en belö

ning för beras allmänt erkända tapperhet och redlighet.

Grekland , Briklant, Rrikir, befinnes hafwa blifwit

under Runſtenstiden flitigt beſökt af fork äfiven från åtſkilliga

Swenſka landſkaper , ſom der också ſamlat förmögenhet åt

fina arfwingar B. 632; hwarjemte gamla Lagarne förbehål

lit att ingen fick här hemnina taga dens mans arf, Tom wis

ſtades i Grekland, utan borde det, oaktadt hans frånwaro,

förblifwa för hans räkning. Bland ſådane igenfinna mi

Från Upland :

Ragnwald från Ed war der höfding och anförare

166 , Åke från Tenſtad ſtyrbe ſkepp ute i Grekiſka

hafwet, Archipelagen , Krikia haf 498 , den ene af

bröderna Göthar och Söthrik från Bälinge 477, en

från Skepptuna ſłupade derſtäbes 27 , en från Husby

Städeryd 248, en från Odenſala 172, och några brös

der från Spånga 155 dogo i Greftand, Mörſe från

Tilinge 634 förwärfwade ber mycket gods åt fina

arfwingar, Thord Jarlſon från Upſala 414 , Tuwe

från Angarn 94 , ſamt Swen och deß ſon Thore från

Ed, ( Peringſk. vit. Theod. 461) foro ut och viſtas

des i Grekland, men Widbjörn från Danınarks ſocken

404 och Kettiltak från Freſtad 91 , hafwa genoin res

for til Grekland förwärfwat fig namn af Greffarare,

Briffari.
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Från Södermanland, beſöktes Grekland af Hedinwar Naf

wes ſon från Spillewik 801, Ulrif från Råby 821

och en onäinnd från Tuinbo 758.

Från Öſtergöthland och Högby ſocken war Aſitr , ſom dog

i Grekland 882; från fainma landſkap äfien uller,

Uliur, ſom ägde Harſtad och war en utinärkt man

i Grekland 886 .

Från Sinåland: Swen en ung man från Hwittaryd i

Finheden , der Fadren reſt hans minneswård, blef

död öſterut hos Grekerna, och i Ryfby finnes min

nesſten öfwer Aſur, ſom tydes hafwa warit wäring

(Nord. Fornl. III).

Til Serufalem , Jorſalir , wille Esgerun fara, hvilken

reſt fin ininnesſten wid Stake ( Per. vit. Theod. 495 )

och Faſte från Sorunda förmodas af färder til Afias

tiffa fuſter fått namn af Afiefarare, hwilket Asfari

684 då ſkulle betyda.

Lombardiet, Lankbarpalant, omförmäles råſom den ort,

hwilfen Olof från Stora Malm i Södermanland,

efter bewiſtade wapenſkiften' på andra ſterländſka

kuſter, beſökt och der han ſlutat fina dagar 787 ; der

har Holme från Täby i Upland lifaledes dött 133,

ſannolikt under ſydfärder, d. ä. til Romn eller Heli
ga landet.

På Weſterfärd anlupos wäl Danſka fuſter, men ſom

det ſynes, blott i förbifarten . Danmark Tans

mark, finna wi att Bruſe från Wedholm i Upland

dött i fina antagna hwita dopkläder , hvita wapum ,

610 : Y Wiborg , Wiburk, dog Sirten från Grans

ſocken ; Swen från Husby Skäderyds ſocken ſlöt fina
dagar på Futland, Jutlant , då han ärnade fara

til England; och lärer det warit på en dylik färd,

ſom Norrinän, 17urminr, dråpo å Esbjörns ſkepp

Gerbjörn Widgers ſon i Swia, hwars minnesſten

finnes i Freſtads focken 88, likaſom förenämnde i Ups

land. England war dock wanliga beſtäminelſen.
Redan under Olof Skötkonung komyno Swenſkarne

i närmare beröring med nämnde land och under der

ſedermera i längre tider fortfarande oroligheter funne



Tog

deßa färder uppmuntran. En Runſten wib Ewie

inoin Stawangers Stift iNorrige anmärkerbeſtämdt,

att en & denſamma oinförinäld man , Björns död

inträffat, då S. Knut hemſökte England, Rnut rotti

iklot, Morin . 493. Ur Swenſk jord hafwa wi od

tid efter annan upptagit flere fynd, beſtående ſå wäl

af A. Knuts och hans efterträdares , ſom ſerdeles R.

Ethelreds , Angelſach fiſka mynt, tiü ett ganſka ſtort

antal, troligen under ſådana färder hitbragte.

England , Anklant, Inklant, är på Runſtenarne

ett ofta förekonimande land, ſom af folk från flere Swens

ſka landsorter beſöktes .

Från Upland : Fleire från Häggeby , hwilken nedſatt ſig

i England 349 och en från Hjellſtad , ſom der

fått fin bane 635 , men Semed (Sigwid ) från Gains

la Upſala lärer kommit åter och efter färden behål

lit namn af Englandsfarare, Inklantsfari 387;

Från Geſtrikland: for Bruſe från Walbo tillika med Frejs

ger till England 1101 ;

Från Weſtmanland: 01l, från Weſterås- trakten , hwilken

der dog, 1082, Gerfaſt från Skultuna , och en från

Dingtuna woro utfarne till England, då deras mins

neswårbar reſtes , utan att deras öden derå närinas

re angifwas ;

Från Södermanland : Kåre från Bärbo Sođen och Täcks

barinnar, dog råſom Strigsman , i lipi, i England ,

Swerre från Nyköpings -trakten blef der dräpen 771,

och en onämnd från Tumbo drunknade derſtädes 764 .

Från Sſtergöthland: Tuke från Kaga, ſom der blef dräs

pen 850 .

Från Småland: Thorer från Hwittaryds och en annan

från Berga roden i finheden, ſamt Gunne från

Sandſjö 1046 och Gunnar Rödeßon från Näfwelſjö

i Njudingen, hwilka alla der dogo, och sen fiſtnämns

de i Bath , a Bapum , af fin broder Helge lagd i

ſtenkiſta.

Annars weſterut wiſtr eller Waſtewafr, Weftewegr,

utan närmare ortbeſtämning, dock troligen åt ſamima
orter , färdadet
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Från Södermanland : Gudinarfrån Råby, ſom ſtod trygg
och oförfärad i ſkeppet 822, Ragnar från Lerbro 772,

Sölwe från Bettna 794 och Gerbjörn från Årdala

824 , hwilka under deras weſterfärb dogo ; men om

Spjut från Kjula 1753, anmärkes, att han farit wida

omkring, belägrat och nedbrutit borgar; och

Från Weſtergöthland blef en Edswärabo död weſterut i

wikingsfärd 962. Weſterfärdföretogs äfwen af Göte,

med hwilken drogo : Aſur, Håkan Jarlßon, ſom i Bro

Socken i Upland har ſin minnesſten 267, och tjenſt

gjorde; fåſom wikingawård, wikinga waurp ,ſamt

Swen från Gåſinge i Södermanland 718 och Djelfre

ifrån Landeryd i Öſtergöthland.

Andra ihågkommınas blott råſom i allmänhet utfarne

eller oin bord, ſåſom Buſia i Stigtomta Socken , hvilken

pog på ett jkepp, a Eniri 769; Sigthor i Kila 1086 och

Runfaſt (på én outgifwen runſten ) i Romfartuna, hafwa

dött på färder, i utfärd, i faru ; Settilfaſt från Närtuna

i Upland lärer warit wida bereſt, enär han färdats både

Sfter och Weſterut 216 ; den ena af 2:ne bröder från

Nuntuna, hwilken hade färdats widt omkring i Herlden

annar war farin widu um alfur heimſins enligt en

ftabad, af Peringſköld ( vit. Theod. ſ. 498 ) råſom hel

anförd Runſten , och Giſle från Ryds focken i Upland blef

wibt frejdad i fierran land 269.

Utan att ingå i någon underſökning oin eller bwad

bruk till grund för arfsanſpråk qwariefwande kunde göra

af denna frånfällets anmälan , bör här erinras att, oat

tadt i allmänhet anföres att minneBriſtningen är efter

en med döden bortgången , likwäl rörande beße långwäga

farande ſerſkildt oinnämnas deras död och södsort, med de

wanliga uttrycken dog, dogo to , tuu, warp taupr, ſlutade

fina dagar, antapis 787, entapis 882, i England .c .

Stundom angifwes få härwid, ſom någon gång annars,

i ſynnerhet wid tillfälle af olydshändelſer, afwen ſättet,

t. er. fotdog, warp Daudr i hail 719 , drunknade, truks

napi, wardt dräpentribin , ſwiken, (wikin, eller förſåtligt

ihjälſlagen, råfoin 409, Saßer drap Helge och gjorde nis

dingówerk, då han drap fin ſtallbroder, inen oin blott en

eller annan nämnes att han ftupade i frig, fial a uruſtu .
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HE Deßa minneswårbar oinorba jeinwäl i tedningen af

perſonerne, mindre werkſamheten än tillſtåndet, mindre

gerningar än inträffande händelſer , äfwen under ut

n : Färderna. Hwad ſom förmäles, att Spjut bland fis

na förtjenſter räknat belägrade och nedbrutna borgar

753, att Gudmar ſtod manligen då ſkeppen lågo i de

weſtliga trakterna 822, att Luke Gormßon ei flydde wid

Upſala 1172, och att Osbjörn likaledes" icke flydde, utan

fäktade ſå länge wapenſtiftet warade 1169, utgör på Run

riſtningar i admänhet owanliga witsord , och äro deßa i

detta affeende egna . För öfrigt är det omißkänneligt att
uppgifterna angående deßa långwäga uttåg och färder ,

hvilka öppnat ett rikt fält för lyſande bedrifter och ädla

handlingar, ehuru bela antalet af de perſoner, hwilka uts

inärkas, råſom deltagande i berörde tåg, ej uppgår til fullt

100 , då deremot nära 2000 andra på Runſtenarne oins

förinälas, icke egentligen åſyftat att upplyſa hwad perſo

nen derwid uträttat, utan blott att han någon tid eller

wid fin död wiſtats på aflägsna orter.

Din perſonerne inheintas ſåledes mindre deras gernins

gar än deras ſtälning, mindre deras egna werkſamhet och

utmärkta förtjenſter, än deras frånwaro eller ſlutliga öde.

Runſtenarne gifiva oß ſåledes ſnarare begrepp oinfredli

ga landtmän än kringſwärmande kämpar, mera om wans

liga medborgare än om frejdabe bjeltar. Enär dermid

tid och ined för en eller annan ſällan näinnd Kirigare,

bwilken i denna egenſkap, äfwen ſoin härförare och höfdins

gar, till ernående och utöfrande af deras wigtiga befatts

ningar, ide kunnat undgå att hafwa wiſat prof af uts

märkt tapperhet, alla ſådana bragder likwäl aldeles obes

è inålde lemnas , och när bland defammas föremålſtuns

dønn finnas perſoner , t. ex. gwinnor, flickor (B.98)

och barn , hos hwilka ſådant krigsrykte och manliga wärf

iđe kunna ſättas i fråga, bwartill ändtligen kominer, att

inånga låtit åt fig Tielfwa, medan de ännu lefde, reſa

runriſtabe minneswårdar, hwilka följaktligen icke kunna

wara uttryck af den allmänna aktningen för den borts

gångnes hielteinod, eller i annat afſeende utmärkta förs

tjenſter, leinna deßa ſtenar tydliga bewiß, att be, foin låtit

dein reſas och riſtas, dermed ice haft ſamma ſyftning,

Broin för de gamla bautaſtenarnes resning urſprungligen
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och i djupa hedendomens häfder uppgifwes, nemligen att

ſerſkildt utmärka mannamod, ſtora och lyſande bragder.

Denna från bautaſtenarnes alldeles ſkiljaktiga ſyfts

ning röjer ſig dock icke endaſt ibragdernas förtigande; den

uttalas ännu mera beſtämdt i andra anförba omſtändigbes

ter. Runriſtningarne t. er. göra intet affeende på hieltes

död , utan ſynnerligen på Södens haſtiga och oförinobade

inträffande. Att drunknaräknades wäläfwen underhedendo

men för en grym söd, hwarföre ock bränkning wid offrins

gar icke war owanlig, men den gamla Nordboen, hwilfen

trodde att ingen kunde förkorta eller förlänga lifwet öf

wer hwad de obewefliga Nornorna en gång förordnat,

anſåg den haſtiga döden inera förtjenſtfull än den förs

wäntade ſtrådöden . Hwad åter på Runſtenarne anföres,

t. er. om Åte 669, att han wardt oſkyldigt dräpen och

di oi en annan , fom wardt (wiken ellerſwekfullt öfwerfal

len och afdagatagen , den önſkan framſtälles, att Gud

wille ſwika dem honom ſweko , o . a. D. , röjer tydli

gen att den gamla andan förſwunnit. Enär man kunde

nöja ſig med klagan öfwer oſkyldigt anfall, och i ſtal

let för att af målsmannen och närinaſte ſägt utkräfwa

bäinnd eller böter, kunde til Gud hemſtälla häinnden ,

antyder detta att en mera foglig undergifwenhet, öfs

werensſtämnande med Chriſtendomens bud, hos de qwars

lefwande redan wunnit ftadga. Då åter ſerſkildt afſeen :

de göres på ett dödsfall ſåſom oförmodadt eller inträffan

de under utfärder, har fådant utan twifwel fin grund i

uteblifwandet af wanliga förberedelſer och derwid öfliga

iakttagelſer, en förinodan, ſom winner ſtöd af hwad i Fl.

III . anföres, och tillika deraf, att om flere deremot yttras,

likaſoin en förinån eller förtjenſt, att de dogo i ſina

bwita dopkläder , i hwita wapum , ſåledes Chriſtlis

gen beredbe, i Chriſtendomens heliga ſkrud . Mera uttryd

ligt och beſtäindt uttrycker ſig denna ſkiljaktiga ſyftning i

det öfwer wärdet af den bortgångnes handlingar fällda

oindömet. För önſkan : Gud hielpe hans ſjäl bättre än

han ſielf tertill bidragit, med enbättrelott än han förſkolat

eller ined runſtenarnes egna ord : kup hialbi fialu hans

betr ban han karpi, ban han hafpi tilbert, 13, 26, 146 ,

569

1
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569, 708, hwilken flere gånger förekoinmer, liggertill grund

den, äfwen på deßa wårdhällar i de tydligaſte uttryck

frainſtällda inening, att wid beras resning icke fäſtades

något hufvudſakligt afſeende på en efter föranſtaltarnes

åſigter ärorik lefnad , ſom dock för bautaſtenen fåſom

minneswård ſynes warit en oeftergiflig fordran. Antingen

man wäntat att härigenoin finna erſättning för hwad,

ſom bruſtit, eller man tillika, i ſynnerhet i uttryckett: Gud

hjelpe hans ſjäl bättre än han fielf förmådde göra det

eller dertill medwerka , betr pan hart kuni til kerva

i 726, 724, welat åtagalägga en chriſtlig förſakelſe och ett

erkännande af egna gerningars otillräcklighet for ſalighe

tens winnande, ſå är denna Runſtenarnes beſtäminelſe

i bägge afſeenden lika widt ſkiljd från den gamla enkla

äreſtobens , den hedniſka bautaſtenens . Deras egentliga

ändamåt ſkall i det följande ännu närinare fönjas.

II. Företag, ſom med minnesmärket ſtodo

i ſammanhang.

1. Reſa ſten och riſta Runor till mårke.

Det war i Manhei en gammal, från Odens inrätt

ningar härledd plägſed, att til åminnelſe af förtjenſtfulla

män reſa ſten , kallad Bautaſten , hwilken ſattes utan på

fkrift; hwab märkwärdigt derigenom ſkulle antydas, blef

genoin inuntliga berättelſer och ſånger hos ättlingar och

efterwerld i minnet bibehållet. wi finna att forntiden äf

wen brukat reſa ſtenar och derpå riſta Runor, hwarigenoin

deßa ſå mycket ſäkrare kunde, enligt deras eget uttry&, till

ininne uppmana ſå länge folk är till i werlden ').

Den oriſtade Bautaſtenen war en otillhuggen , lång

och ſmal gråſtenshäll, hwilkeri röjde fin beſtämmelſe fås

fom wårdſten , minneswård , genom resningen eller

genom den ſtällning den af menniſtobanden erhållit; den

riſtade, Runhällen , war wanligaſt en lika beſkaffad

1) Il feal at minunt mana miban min lifa , 165.

:

15
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gråſten ), ſom äfwenledes genom resningen 3) ådrog rig AC

wandrarens blickar, men kunde wara mera kort och klumps X

formig, blott den hade en jemn och flat yta, och utmärkte

ſig ſerdeles genom en derå tecknad riſtning, innehållande

enkort inſkrift i Nunor ,wanligen uppritase 4) mellan 2 :ne

linier, på lifa afſtånd från hwarandra Sragne, för ſig

ſielfiva eller du ined andra mer och mindre konſtigt ſlin

gade eller ſymmetriſkt flätade, hwilket allt riſtadt 5.), ſom

det failades, eller tilräckligen djupt i ſtenen inhugget ),

utgjorde det waraktiga märke marki, kuml, ſom påfal:

lade urpinärkſamhet och hwars innehåll ſkulle tala till

ſaintis och efterwerld. De riſtade , lifaſi wäl ſom de ori

ſtade, uppreſtes på höjder och berg ), wid wägar 8), i

011

a ) I ett ſtenigt landfunnos de paßande i grannſkapet , och an:

mäler Vedralde på den af honom beſörjda wårdhällen' 596,

att han lät ifrån Långgarne en ſtor häll ur ſtället föra , tro: til

ligen för att ſättas i Långgarnby gärde, der den redan ſtått;

Bureus (ifr. Burman i Nov. Act, Sóc. Sc. Ups. V :305)

har funnitpå Norrſunda Kyrkogård ſlyden af en Runhäll,

hwilken angifwer, att man fört den ifrån Gottland, b ir fyr: te

bu ſtin bana af Kutlanti, men den är en nätt tillhuggene

Runſod.

Raiſa ſtain , riſa ftin , Imperf. raiſtt, riſti, reſa eller rejte.

Detta kallas rita , rita ſtain , rita marki, 462 ;. och rita

runir a ſtain 301, Imperf. riti, af rita , forntidens uts

tryd för wårt ſkrifwa, hwaraf Engi. to writ; äfwen mars

ka runoritar 1099, efna runariſta 732 ramt Rinorit 51 .

6 ) Riſta, riſta, göra ritror ; mender Finperf. riſti, t. ex . fotr

riſti runar baſi 234 m. fl., riſtade, blir både riſtade och

reſte (af riſa uppreia ); äfwenpå torde rita någon gång kuna

na mura rita, raita , räta , upprätta, ſätta ſteneni upprätt

ſtällning, helſt på 357 ſtilnad göres emellan rita ſtin , upp:

ſätta ſtenen , ſom af en, och kira marki, göra märke, ſom

af en annan beſörjdes. (Finperf. ritu 840, ritibu 985 ).

5) Sakwa, bakwa ſtain , runar, marki, hada ſten, runor,

märke ; Imperf. hak, hiak, hiuť, hiu , hiok , hok, aut

* 151, il 53, pl. iufu 408, hieku 351.

Alt detta Pallas marka , markabi, ſuịla merki 464, el:

ler kira merki, inärta , ſyšla om, beſtyra runriſtningen eller

minnesinärket; hvilketäfwen benämnes helt enkelt : Rira, kias

ra, kirwa, karma, 318, d. a. göra eller fullända allt hwad til

detta minnesmärke hörde, hwadan wi äfwen finna göra

ſteilen.

) Tu Fal ftanto ſtin, a biargi 1164 .

aj Här månde iten ſå wid wägen (Verel. not. till Serv. Sag.

P. 108), brautu neſta 780 .
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gärden od wid gårdarne"),der perſonerna bott, äfwen

på begrafningsplatſer 10) och allmänna ramlingsſtällen

eller i allmänhet der ininneswårdarne bäſt funde märkas.

Då deßa ſåledes äga med hwarandra mycket likartadt,

men wi redan funnit att på bautaſtenens egentliga före

mål, de utmärkta bragderna, icke wid Runhällens upp
resning fäſtats 1 & huwndjakligt affeende, emedan denna

lika beſkaffad, tillkoin Ti qwinna ſom man , och meſt res

ſtes af flägtingar, ſkola Runinſkrifterna widare lära oß

hwad förtjenſt det innebar att reſa en ſådan ſten och derå

rifta runmärke, ſamt huruwida hällen äfwen efter en

ſådan riſtning Delade något af den oriſtades beſtäinmel

ſe, eller den derigenom fick någon helt egen.

Di ſå inånga på wida ſkilida orter dragit förſorg

om ſtenars runriſtning, finner man lätt att derföre låg

til grund ett på ſin tid atmänneligen aftadt ändamål,

och då flere inſkrifter icke uttryckligen angifwa detta än:

Samål, itan anſe deß upprerande öfwerflödigt, förutſät

tes, att ſådant för ſamtiden war lika allmänt kändt, ſom

det blifwit i ſednare tider, om ide obekant, åtminſtone

icke utan rång twefan erkändt . Di wårdſtenen egnades

wißa perſoner, i ſynnerijet närſkyllde anhörige af bägge

könen , och af närmaſte ſlägtingar utfördes ſåſoin en gärd

af ſkyldig omwårdnad mot bortgångne anförwandter , ſtun

dom äfwen inot fig ſielf, kan beraf redan med ſäkerhet

ſlutas att den ſkulle ländt föremålet till någon fromma.

Detta förkunna äfwen inſkrifterna, dels uttryckligt, att neins

ligen de, ſom beſörjde deße wårdſtenar, ſatte dein för den

Om Isländaren Ingolf förmäles ( i Vatnsd . 6. c. 48),

att han på ſitt ytterſta förbehållit ſig att blifwa jordfäſt i en

Badke på andra ſidan , der hans fränder woro begrafne, med

tilläggatt Vatnsdæla -tärnornetorde ſå mycket bättre erinra

ſig honom , ſomhan då lågnärmare wägen .
9) Ingegerd lät a Kiarpi, i gärdet, efter fin ſon reſa en ſten

780. Här månd ſtenen ſtå mellan gårdarnie, midli bua 584.
10 ) Runhällar träffas ofta bland grifthögar och andra forntida

minnesmärken : wid högar B. 193 , 305 , W. 247 på hög,

130, 280, 447, 482, m. fl .; i ſtenrör 315 , 560, 767; ifor:

kantig ſtenſättning 214, 278, 391 , 363; i ſteppsform 794;

en rundel 103 , 166, 22 :ne inom en ſådan 158 ; i kanten af

en dylikt71 , 99; Runſtenar genom ſtenläggning förenade 54 ,

ſå äfwen 119 od 120 .
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der närmde aflidnes fial '), på det Runhällen inåt

te hugna deß ande ), och dels frainſtälldes ielfwa

ſättet för werkſtälligheten , då inſkriften än innehåller en

bön för den bortgångnes ſjäls hjelp , än åter derjemte

anınanar wanoraren att uppſända en för den framlidne

medbrodern wälönſkande ſuet, hwilken, enligt då gällande

grundfatſer, ſkulle bidraga till hans ſjälahugnad , ſåſom
på fitt ſtälle ſnart ſkall wiſas .

En ſådan omtanka war lika behöflig för qwinna,

foin man , i hivad. förhållande ſom helſt, famt anſtod en

man att äfwen i fin lifstid hafwa för fig fielf 3 ). Wan

ligen war det dock närinaſte ſlägt och arfwingar ſoin här:

om brogo förſorg. Wid föranſtaltandet af detta ſlags

ininnesinärken war ej nöpwändigt, hwað lifwäl ſtundoin

hände, att be perſoner, ſom på fådant ſätt wille tjena

någon , fielfwa derwid lade band och enſamme fulländade

werket “) ; det war nog om ſådant utfördes enligt deras

anmodan , å deras wägnar, eller om de läto arbetet werk

ſtällas 5) genom andras åtgärder, hwilket i ſynnerhet war

fallet med Nunriſtningen. Bland andra hafwaUbbe, Bale

od) Osmund, ſom under fina färber i Swea Rike (Pridt

Runkunſkap och bruket beraf på detta ſlags wårdſtenar,

härmed biträdt ſamt bildat ſig lärjungar och medhjelpare );

IL

1

1) GunnarFarolfs ſon lät göra märke för ſin ftjufdotter Jos
furfaſts fjäl, 98.

y minel kati ac bans 198, minneshallen (fröjde) husſwale
hans ande ! m . fl.

) Björn Finwideon lät reſa flen efter ſig ſjelf 177 ; ſå äfwen

andra t. er . 597, 589, 145 m . fl., makarne (baun hiun)

Folke oci Asgui, medan de båda lefde, eftir fik kvik babi

460; annars begagnade man tillfället, då ſtenen reſtes för

någon annan , ſåſom Gudfaſt å fin ſons ſten 644, Gunnhild

(ikaſå 342, Holmſten efter ſin huſtru Cifrid 1084, och Wiking

åt flere 965; Gjulat lät reſa en ſerſkild ſten åt ſin lefmande

ſon Gunnar 286 .

- Swen gjorbe (neml. minneswårben) efter fin Fader Wilar,

enda ſonen fielf reſte ſtenen 1060 ; Gudfaſt högg ſtenen
efter Settilmund, 437; hit höra äfwen 408, 737 , 161, m . fl.

5 ) Chorger bad ubbe rifta 465, ifr. 456, 277 ; det uttryckes

dock wanligen medlit , lat, litu , lät, läto.

) Jemte Osmund finna wi ſåledes på ſamma ſten Wigmar

564, och Heriar 567, ſamt Swen 1098, 1099. Att Rupkun

ftapen bod ide inſkränktes endaſt till deße och några få, utan

war mydet allmän, wiſa redan de många på Runſtenarne
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inen med tiden blefwo Runorna ei inera ſällſynta , än

satt en hwar kände och anwände dem , då ock Runriſta

rens namn ice mera antecknades.

Af det föregående inſes, hwad ock inſkrifterna ſtun

dom ſerſkildt intyga ,att, om icke förr, åtminſtone få ſnart
en perſon aflidit eller deb död blifwit bekant, reſtes den

honom egnade, ſtundom efter hans namn kallade ') ſtenen ,

hwarwid för hwarje dödsfall' attes en ny ſten 8), ſamt.

att ſtens resning i wißa händelſer tyckes motſmarat än

de gailas arföl, och än ſednare tiders ſterbhus- och teſta

ments-utredning före arfwets ſkiftande af arfwingarne,

hwilka ock, få inånga ſom di woro tillſtädes, deruti del:

togo , hwarförutan äfien den , ſom deputi wid ſamma

tillfälle icke kunnat eller welat taga del, antingen enſam

eller jemte andra, ſerſkildt egnade en aflidna en annan

wårdſten). Således hafwa wißa perſoner dels af ſer

namngifne Runriſtare, bland hwilka t. ex. i Upland kunna

utoin oſwannämnde anföras :Apken (Håkan ?), Arnbjörii,
Arnfajt , Biffre, Esbjörn , Etil, Fajtuif, Sot, Grim ffald

Gudfaſt, Gumme, Gunnar , Hjort, Holma, Jünge , ingel,

Ingefaſt, Ingolf, Kjulin , (troligen ett binamn efter ett fade

Kiula, helſt äfwen nämnes: GermundKjuli 503, Osnifin

Kiuli 504,) bifften , lifbjörn , kidswal, Oddbjörn, Oddgumme,

Dielf, Dtwagen , Sigwid , Sten , Swart , Swen,Thola ,

Thorbjörn , Chorbjörn ſtard , Chorer Erone, Chorfaſt, Chor:

mund, Tiðgumme, Weſete, jemte Dreg och Wiðbjörn, m. fl.

hwilka å fina arbeten lemnat ſitt namn åt efterwerlden ,

hwaremot detta å många andra ſaknas.

7.) t . ex. ſten borbar 967, Chords ſten .

8 ) Så re wi t. ex . BrödernaGiſle, Björn och Dſtar reſa en

ften 354, efter deras fader Chorſten , och redan hafwa de 2:ne
efterlefwande Bröderna Giſle och Björn reſt en annan ſten

353, efter ſin aflidne broder Ditar. ( Han fallas här Díkair,

men å förutnämndeſten Asgeir , ſom är ramma namn .)

Så reſa Horſa och Kettil en ſten 540, efter ſin fader Chegn,

com war en utmärkt odalbonde i Fundbo, ſedan egnade den

förſtnämndes ſöner Wad, Chegn och Gunnar en ſten 544 , åt

fiu fader Horia och omſider de 2:11e efterlefwande brödernia en
aunan ſten 546, åt deras aflidne broder Wad.

9) 2. e . Efter Fofurfaſt, Holmdiſas dotter, reſtes en ſten 101,

af hennes moder, och en annan 98, af hennes ſtyffader Guns

nar Farulfßon . Efter Ofeg reſtes en ſten 896 affonen Wife,

poh en annan 897, af tvíterſönerna Kipulf och Kare,'m . fl.
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1 .

!

ſkilda anhöriga och wänner fått ferſkildta minnesmärken ,

dels ock af ſamma efterlefwande erhållit flere likadana

wårdſtenar 10 ), då wederbörande haft förmåga och wilia

att anſkaffa mera än en erinringswård, och i mån deraf

mångfaldigare förböner, likaſoin under följande tider för:

hållandet war med gåfwor och teſtamenten till olika fyr

kor och kloſter för förböner och ſjälamäßor . Det är der

före ſom wi upptäcka denna yprighet endaſt i rika och

widt utgrenade ätter, til hwilfa Inga hörde, ſom war

gift med Ragnfaſt, ägare af hela Snoteſtad, ramt Sarla

banke, ſom ägde hela Täby, od hwilken fått ſig tillegna

de de fleſte runminnesmärken ſom åt en och famına per

ſon finnas uppreſta. Likaledes är anmärkningswärdt att

äfwen i deba enkla hällar röjes en täflan att utföra ett

arbete på det bäſta möjliga ſätt, hwarförewißa omförmä

la att märket gjordes wäl 439, 464 och Å Belſtad-ſtenen

ſäges, att ett minnesmärke lagades af ſtörre wärde än

det Nefs ſöner gjorde efter Ger 52. På en annan Run

ſtens inſkrift 41, anföres att den der ointalda anläggnin

gen ej kunde bättre göras.

g
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10) Så äro , utoin den ſtenen 13, ſom ftiuffadren Thorſten och

modren Ragnfrid läto uppſätta efter Björn Gudmundßon i

Granby, 2:ne andra ſtenar 28, 57 efter honom reſte af mo:

dreii, hwilka wäl hwardera anföra ferſkilda omſtändigheter,

men til perſonernas namn öfwerensſtämma. Likasåär det

' med de ſtenar B. 9, 10, 12 och en å Lab. til Fl. VII, hwilka Iu

ga reſt efter ſin man Ragnfaſt i Snoteſtad, men i ſynnerhet äro

af de 5 ſerſkilda (60, 84, 119, 120 , 128, 1121), öfwer Jár:

labanke i Täby reſte' ſteiiar några inärkwärdiga, ſåſom affat:

tade i näſtan ſamma ordalag. Lwänne mindre wårdar öfwer

Audi ſynas i B.582 och 2:ne hwarannan lika ſtenar 613,

efter Ingiald. En ſådan lithet äga äfwen 66 och 70, 363

och 366 m . fl. Detta upplýſer inneñållet af 797 , loin upp:

gifwer att bjar lät göra bägge kumlen efter ſin ſon Ing:

ulf, od 780* Ingegerd lät rera andra ſtenen efter fina

ſöner (den förſte, hwilken bröderna reſt öfwer de ramma,

finnes derjemte 7 80 cch är här förut fid . 81 anförd. Guds

faſt lät ha& a 2: ne ſtenar efter fin ſon och fig 644; rå reſte

Folkwid alla deßa ſtenar åt ſin ron 242, m . fl.

Af fig fielf förſtås att Härmid komma idei ber& kning de i

Bautil befintliga dubbla áftryd af ſtenar, til hwilket blott en

urbild i werPligheten giftes, ferom54 och 56, m. fl.
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De mindre förmögne, tan ock hända inindre nitiſke,

ſtabnade wid inindre uppoffringar. Hos dein märka wi

i ſtället en beſparing af minneswårdar derigenom , att en

häll egnades åt flere perſoner, eller ock att flere perſoner

förenade ſig att reſa famina ſten , hwar åt ſin anhörige.

Ingen ting war wäl ockſå mera naturligt, än att

t . er . en moder hwilken, jemte ſina föner, wiſade ſin afs

lidne man den ſiſta uppmärkſamheten, äfwen ihågkom en

afliden ſon eller dotter , in. ff. Sedan äfwen de ſlagtin

gar , ſom det tillkomn att fig emellan dela möban eưer koſt:

naden af deßa företag för den dödes ſjälaro, ej mera fun

nos inoin rainma hus, utan woro ſpridda hwar för ſig,

och en hwar för ſig fått fina ferſkilda förbindelſer och be

fantſkaper, ſaint blott för denna ſorgliga högtidlighet woro

förſamlade, och så deßa äfwen hade i åtanka fina aflidna

bekanta, ſå koinmo närſkyide, äfwen ſom någon gång flere.

på längre håll beſlägtade ') , till och med alldeles oſkydde ?)

perſoner att gemenſamt på ſamma häll omförinälas . Ofta

hafwa ockſå de för minneswårdens upprättande förſamla

de, en och hwar genom någon egen åtgärd eller något

gudligt företag welat på wårdſtenen förtjena plats för

ſig och de fina 3). Denna beſparing i regning af ſerſfil

1 ) L. e. Semte fabrent, äfmen farmodren 558, en farbroder

759, (wärmodern 443, en broder ( fedgar, d. ä . fader och ſon )

6391, 700, 62 m .fl.; en broder och enſon597, en ſyſter 825,
morbror och ſyſter 161, en ſon 124, 328, 425 0. l. w . Jemte

en ſon omförmäler äfmenden , ſom låtit reſa ftenen , fin

fader 24 , fig . ſjelf 644, 432, ſin man 165, ſin huſtru 508,

broder och ſyſter 140 m . fl . Mannen & ininneswård näms

ner redan aflidne barn , ſöner eller döttrar 662, 731, 559,

630, 1033, 367 m. fl.; å huſtruns glömde mannen ei rig

ſielf 1085; å en broderś ointalar den ſom reſte ſtenen ,äften

ſin fader 818, fin moder 97, 757, ſin ſon od fig ſielf 965, en

ſmåger 139, D. P. m.; å en poſters äfwen fädren 1067, en dot:

ter och 2:ne andra qwinnor 422 , 140; å farbrodrens äfs

wen en broder 911 ſamt ſig ſielf och en ſon 1110 eller annan

flägtinge 316 0. l. m .

* ) L.e. Kettilgerd lät hada ften efter ſin man Aſur, od uif

lät hada efter Biöru 109, Sote och Ingefaſt läto reſa ' fieri

efter Ingiald och Ingwar deras fäder 520 ; litafå 71 , 124 m. fl.

) Ingalät göra broodh riſta Runor efterſin fon Ragnar, och

bennes wärbotterRagnhild lät refa ſtenen efter denna fin

man 33; då 3 bröder täto rifta runor efter ſin fader och fin
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da minneswårdar för flere perſoner wiſar ännu en olik:

het ined Bautaſtenarne, ined hwilka ſådant ide kunde äga

rum , då det beremot ganſka wäl ſtod tillſamman ined den

Chriſtliga runhällens beſtämmelſe att upptaga flere aflid

nas nainn , hwilka odfå alla blefwo lika delaktige af för

bönen : Gud ware deras ſjäl nådig ! eller, ſom en grifts

wird uttrycker det : både den ena och den andra här näin:

da njuter den läſta bönen ſig till godo.

Anmärkningswärdt är elieſt härwid, att oaftast en

ſten kunnat blifwa reſt åt 3, 4 eller flera perſoner, äfwen

åt fader och farbroder 759, eller farinor 558, likväl bland

900 wårdſtenar wid Mälaren ingen och ibland alla kän

da (öfwer 1400) blott en enda ſträcker ſin omtanka till

föräldrar i längre uppſtigande ſlägtteder. Denne enda,

wid Sandſjö inom Njudingen i Sinåland är ockſå märk:

lig icke blott i egenſkap afÅtthäll, en Langfeðgahalr,

hwar& förfäder i 6 itppſtigande leber uppgifwas, utan

fynnerligaſt derföre, att ſonen Arnward reſt den icke blott

efter ſin fader Hake, utan ock it farfadren, Herra, ſaint

efter namngifne förfäder i ännu 4 leder. På Rogſtad

ſtenen i Helſingland finnas wäl 12 ättleder uppgifne,

men ſtenen är af ſonen Fromnund egnad blott åt fadren

Rike Sölfwe ) och de öfriga förfäderna endaſt upplys

ningswis anförde, utan fyftning af ättlingen , ſom den

beſörit, att, ſåſomn på den förutnämnda ſtenen ſkett, låta

dein deltaga med fadren i åtnjutande af ſtenens ändamål

of)

broder, lät modren å ramma häl 559, titfännagifwafin bro:

anläggning åt ſin man och ſin ſon. Några fränder läto rita

en minnesſten efter Jon 526 , men hans ſöner läto rita en

annan ſten 522, på hwilken de anmälte ſin byggnad åtfams

ma Jon. Då Juuge lät göra hög och riſta ſten efter fini fa:

der Björn 86 , lät Guðlög göra bro och rera ſerſkild ſten för

ſin man, den ſamme Björn 85. Ooo tald reſte ſtenen åt

fin ſon, gjorde ſtenbro åt en annan och märket efter en

Erik 972; å en ſten , ritad åt Edmund, egnade Osmund

riſtningen åt ſin fader Kare 1099, Holmfaſt anmäler å
ſamma ften 829 , wägröjning och broanläggning efter fin fas

ber Gama i Wigby, famt wägröjning afwen efter Inget i

Ed och en qwinna.

* ) Inſkriften kallar honom än Fiſiulfi ,d. ä . f & :88lfwe, eller

Rite Sölfwe, än flott Siulfir, Sölfwe.
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ody werkan . Då följaktligen forntiden , ſom ferdeles nits

älſkat för runriſtade bönwårdar åt aflidne anhörige, dock

wanligen och i allmänhet, blott med ett enda undantag,

alldeles icke utſträckt fainma omtanka öfwer 3 :die led el

ler, om än aflägsnare nämnas, icke låtit dein taga del i

den wälwilia , hwilken genom ſtenens reśning wiſas när

mare fäder , ſynes detta , rom få allmänt blifwit iakttaget,

hafwa en lika allmänt beſtämd grund, liggande rå wäl i

ſelfwa ſakens, ſomn föremålens beſkaffenhet, nemligen ſte:

nens ſyftning att uppinana till förböner för den döde, ef

ter hwilken den war ſatt, ſå ock öfwertygelſen att de af

lidne, hwilka af deßa bönſuckar ſkulle hafwa någon nytta,

in & fte wara Chriſtna. Då ſå närſlägtade nämnas fåſom

beſtämdt frånſkilida den delaktighet i minnesmärket, på

hwilfen de annars haft billiga anſpråk, ſynas närmaſte

anhörige tydligen hafwa witsorbat att, oaktadt ſkyldſkapen

gerna welat bewara deras minne, de lifwäl för ſig ſjelf

wa icke kunnat deraf hafwa någon froinma, råſom icke

Chriſtne, äfwenſoin det allmänna tyſta förbigåendet af

förfädren – en i detta afſeende endaſt mot dem wiſad

uraktlåtenhet af ſlägtſkapens annars få allmänt yttrade

omwårdnad, hwiiken man någon gång anſett fig ſkyldig

äfwen obeſlägtade - ej ſaknar fin grund, råſom ett ut

tryck af ſträngt rättrogna, att deße icke förtjente Senna

dem icke lika gagnande, oaflåtliga hågkomſt. Att ſåledes

Runhällarnes inſkrifter inom och i grannſkapet af deras

egentliga ſtamort förbigå eller ock från hufwudſaklig åtan

ka uteſluta namngifna förfäder, ſom icke förklarat fig höra

till Chriſtendomen , gifwer ett nytt ſtöd åt den öfwertygels

ſen , att deßa wårdſtenar urſprungligen och i deras hem

land, blott tillhört Chriſtenheten , hwarföre det warit oför

enligt med deras beſtäinınelſe att de der ſkulle reſas efter
hedningar. Wi hafwa odkrå hitintils icke kunnat ber fins

na någon rinſten, ſom , rätt läſt och förſtådd, innebar

ſpår till hedendom , men wäl i allmänhet en nybörjad

Chriſtendoin .

2. Bögråtta den aflidne.

Att öfver döda uppkaſta hög är en gainmal Hedniſk

ſebwana. Mid Chriſtenboinens förſta införande fredde i

16
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detta afſeende, lika fom med andra inrättningar, öfwers

gången till Chriſtna bruket icke ſtrax eller omedelbarligt.

början begrofwos äfwen omwända jemte fina hedniſka

förfäder i högar, hwilket ſynes länge hafwa fortfarit, enär

Sinålands kyrkolag ' ) icke kunde alldeles hindra átt be

grafia flere efter hwarandra i ſamma hög. Denna Chriſt

na begrafning werkſtäldes på fitt ferſkildta ſätt med ſång

och ett ſlags inwigning af jorden , enligt hwad både af

alimänna Chriſtna bruket kan inhemtas och om andra

Nordboer i häfderna ) anföres. Att på ſådant ſätt bes

grafwas eller jordas i hög eller få hög öfwer fig uppka

ſtad, war derföre något helt annat, än att högas efter

forden red . Hade högning alltid ffett på bedniſkt wis

och ſåledes inga andra högar gifwits än hedningarnes, ſå

wore den beſtämning, ſom ſpråkbruket utmärkte genoin

högläggning efter forden red 3) , alldeles öfwerflödig.

För öfrigt erinrar den ännu bibehållna tidsräkningen :
från hedenhos, 8. ä. från hebenhögstiden , om ett gam

malt erkännande att ett annat högningsſätt gifwits än ens

daſt den hedniſka fornålderns. På Runſtenarne röjer ſig

detta ännu mera tydligt. Efter Oſten i Broby af Täby

fođen 123 och Björn i Hareby af Freſtad ſocken 85, 86

reſtes hög, men deßutoin anlades för faimina inän äfwen

bro , hwilket, enligt hwad ſnart kommıner att framſtällas,

beſtämdt antyder Chriſtendoin. Det ſamma torde äfwen

1

1

) Der heter det: nu kan grafwa i ättehög ; od ſtadgas 12
bres böter för den , ſom wid grafning för lié uppgräfwer ei

ruttnad kropp, om det ſkedde i Kyrkogård , men hälften min:

dre, om det ſkedde i en hög. Act. Litt. Svec. 1732. fid . 75.

Ifr . 87 .

• Detwar wid Chriſtendomens början en plägſed attfolkjor:
dades hemma wid huſen ; öfwer dem , ſom ſå begrofwos

owigd mull, ſattes uppifrån bröſtet en ſtör eller ftaf, hwilken

ſkulle borttagas, ſå ſnart en preſt hunnit dit ankomma och i

ſtället i öppningen ingjutit wigwatten under lång öfter den

Döde, hwilken preſterliga förrättning funde, ſerpeles i mindre

bebyggða, orterkommaatt werkſtällas långt efter begrafnins

gen. Semnf. Grænl. Annal, c. 15. Mſc.

') Björn blef högad enligt forden red , heygdr at fornum

sib , emedan af Rettils, barn han war den enda, ſom ej blifo

wit döpt. Ol. Tr. Saga, ss. Skalb . II : 4 .
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gälla oin demſtenlikkiſta, ſtenbro *), ſom Belge lät göra

i Bath i England för ſin broder Gunnar, få modet ſna

rare ſom deße män woro från Sinåland, ifrån grannſkas

pet af de trakter, der ſjelfia Chriſtna kyrkolagen måſte

fördraga de ifrån hedendomen häfdupunna griftplatſerne.

3. Begrafwa i Ryrkogård

Har icke ſtrart med Chriſtna Religionens förkunnande

i Norben kunnat taga fin början : det förutſätter att kyrs

kor hunnit byggas , kyrkogårdar inwigas od Förſamlingen

öfwertygas att, fåſom Sagans uttryd om ett lika förhåls

lande på Ysland lyder, det nu merawore otillhörligt hwad ,

ſedan Chriſtna läran här i landet blifwit införd, was

rit wanligt, nemligen att nedſätta lik i owigo mull med

blott allmän och för tillfället ſkeende läsning och fång,

då dereinot griftplatſer, wid hwilka ſiöngs och mäßades,

anſågos råfoin ſerdeles fördelaktiga. Ettallmänt erkän

nande af denna mening måſte påledes utmärka en allmänt

ſtadgad Chriſtendom , En hwar, ſoin kunde äga anſpråk

på grift nära helgedomen , måſte wid Chriſtendomens förs

ſta början hafwa aflagt allt bedniſkt 5) och wiſat fig wara

en werklig Chriſten . Med tiden , då intet annat kunde

koimına i fråga , blefwo de närmaſt belägna platſer, ſåſoin

meſt förmånliga för delaktighet i de eatinjta mäßorna,

ganſka högt uppſkattade och det blef påledes endaſt rite

inäns lott att betala en ſådan förſäkran om ſtörre miſkund

i andra lifwet. När derföre de runriſtade wårdhällarne,

ehuru reſta ute på fria fältet, omförinäla män, ſom blif

wit begrafne i kyrkogård , krafin i kirkiukarpi 223, ifr.

4 ) En ſtenliktiſta, steinþro (ſtentråg) låt äfwen den kriſtnade

Drwar Odd tiüredaåt fig ; Orw . 0008 8. cap. 40 i ñord.

Fornåld . Sielteiag. 2: 192. Urhålkade ſtenlikliſtor Hafmafunnits

i högar på Danſká ön Föhr, och hafwaderaf ännu bibehåll:

na Ayden , huggne ur en enda ſten , famma form ſom en nu

bruklig lifeiſtas unbre del. Se unc.Annal. 'III : 73 ; af hmad

här blifwit anmärkt inhemtas dod att de ej äga den höga

ålder, ſom anf. ft.dem tillegnas.
5 ) Aldenſtund Bo( Bue) war döpt och aldrig offrade , blotadi,

tät Helge begrafwa honom under fodra kyrkowäggen och lade

intet godsmedhonom , utom (wärd ocb wapen . Bua raga i

Bartholin . Ant. Dan. fib . 462, 478.
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1055, 1077, ( 767), kan dermed ei förſtås andra än gods

kända Chrifine, tillhörande en tid , då Chriſtendomen i ors

ten redan kommit till någon fullkomligare ſtadga , med

kyrkor, preſter och ordentlig 1Gudstjenſt.

mit

4. Refa ftaf.
ät

Hwad reſa ftaf raiſa ſtaf, ſomn förekommer å ett sh

par hittills mindre omſorgsfullt granſkade runriſtningar, Ads

egentligen åſyftat, har ej ännu blifivit utredt. Denna lits

förrättning näinnes före ſtenens regning fåroin af Inga

werkſtälld åt hennes aflidne man Ragnfaſt, och af qwädet 900

å Forſa-ringen (FI. VI.) inhemtas, att en för ſtaf, jente brie

annat, beſtämdutgift, wid ſerſfildta tillfällen , enligt ſtas: ten

gade grunder förhöjdes. Det är ſwårt att af deßa få

uppgifter beſtämına uwad med denna ſtafriſtning inenas, hor

oin den icke afſer den ſtaf ſoin , enligt hwad wi redan an:

fört, wiß Chriſtendomens
förſta begynnelſe här i Norden

uppſattes öfwer deß i owigo jord, utan fullſtändiga cere

monier jorðade bekännare , må hända med förbindelſe af

den, ſom lät reſa ftafwen , att framdeles, ſå ſnart tillfälle

kunde yppas, beſörja en högtidlig Chriſten likbegängelſe
iter

foroch ordentlig preſterlig jordfäſtning. Skulle iman derwid,
likarom widnågra titfällen under följande tider, hafwa FIE

förpligtat ſig att låta hålla denna begängelſe en eller fle |

re gånger med en beſtämd uppoffring, funde ſådant förs ett

klara hwarföre Inga funnit fäl att på ſamuna inſkrift,

der hon anmäler åtkomſten af fin mans arfiord (FI. VII.2) lei

ådagalägga det hon fielf afwen fått wiskännas koſtnaden

för de åtgärder , hwilka en chriſtlig wälwilja för den aflid

ne af arfwingar fordrade, och att det för ftaf efter gifna

grunder beräknade penningbelopp warit en
wißa

tidligare proceßioner faſtſtälls afgift. En rådan ſtafres:

ning, endaſt tillhörande tider, då ſaknaden af preſter gior ៗ

de ſådant nödigt, ſkulle med Chriſtendomens aüt mera

fulländade införande af fig fielf upphöra. Häraf inſes

äfwen hwarföre detta blott å de äldſta ininnesinärken

framnſkynntande bruk, af de ſkriftliga häfderna, ſåſom wid

deras nedſkrifning icke längre iakttaget, ockſå icke omnäm

nes. Det ſynes od ſom deßa ſtafwar delat något af fin

ſyftning och helgd ined de länge bibehållna , i Fl. III. bes
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ſkrifne, öfwer dem, ſom ligga begrafne i owigd jord eller

wildſamligen dött, reſta korſen .

5. Góra Likhus.

Hwad ſoin förſtås ined det likhus, hwilket 6 bröder

läto göra tillika ined wäg och bro efter beras broder 624,

och det ſoin Uplub lät göra tillika med ſtenmärke Ruml

ody bro 735, buruwida de uitgjort en ſerſfild byggnad til

liks inſättning, en murad graf eller grafwårdi form af

liktiſta , ( ifr. B.933 och Sulli, hwalfften , Fl. IV.) eller nå

got annat, wäga wi icke beſtämma. Att man åter för

bruket af lifkamnare ) trott fig finna ett bewis i inſkrif

ten 146 : mun likimit iki miri wirba, d.ä. Lekamen

månde icke mera kunna wårdas, är ett mißförſtånd och

hörer ſåledes icke till runriſtningen .

6. Fårbåner för aflitne

Antyda fig i Runinſkrifterna fåſoin en hufwudſak och

omförinälas mer eller inindre uttryckligt på de fleſte Run

ſtenari Swerige. Någon gång, t. er. B.946, ålägges den

förbigående beſtämdt att för den aflidne bedia Pater noster,

Fader wår, o. r. w., hwilket oftare förekommer på andra

ſlags riſtningar, Fl. IV , V, VII; inen wanligaſt tages

ett ſådant förebediande för en allmänt känd och bruklig

ſak, och wandraren annodas att läſa inſkriften ), bwilken

ei ſällan innehåller en till den aflidnes fjälahugnad föres

ftafwad bön, t. er. Gud hielpe honom, Gud hjelpe anden

och ſjälen , Gud liðe ſjälen, Gud berge hans ande, Gub

göre miſkund, Herren Gud hjelpe hans fjäl, Jeſus Chri

ſtus hielpe (lide) hans ande och ſjäl, m . fl. $. 8), igenoin

bwars uppläſande en hwar redan uppfyllt hwad ſom

åſyftats, 8. ä. fällt för riſtningens föreindt en förbön.

I detta igenkänna wi lätt Catholſka öfwertygelſen om de

6) Sjöborgs inledning till fädernesl. Antiqu. f. 138, efter Brocm.

om Runft. f. 220.

) Rabu (8. ä. rab bu) 277, 291. D. ä . läs detta todes

påledes, femte forstedningen Fl.III', motſwara Siste viator.

8) Rub hjalpi ant, falu o . R. W. fub lipi808, 505 , biarki

ant 794 , 983 kub kiri miſkunt 417, Kub trutin hjalpi
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lefrandes förböners lydſaliggörande werkan för den af:

lidnes ſjäl; och Chriſtna tidehwarfwets anda i bönerna:

Gud hjelpé hans ande, och ſjäl bättre än han ſelf gjort,

eller kunde till göra, Guo bjelpe hans anda och fiäl, och

tillgifwe honom hans ſkulder ody ſynder, ſamt förſätte ho
nom i ljus eller förläne honom ljus och paradis 9 ). Au

deles otwifwelaktigt är deßa förböners Chriſtna urifrung

angifwet af fielfwa inſkrifterna,då der äfwen läſes : Guð
bielpe hans och alla Chriſtnas ande ! 327 , 565 , 805.

Bönerna utwiſa teßutom tidehwarfwet. Ükallandets ut:

ſträckning till Jungfru Maria genom orden : Gud och Guds
moder hjelpe hans ande, bwilket å flere mårdhällar fins

nes i runriſtning uttryckt odh i Romerſk-Catholika för:

ſamlingen ei ägde rum före 11 : te århundradet, witsordar

att deßa, wid paß 30 Nunſtenar ej kunna wara äldre,
11,

men wäl yngre än år 1000. Huritkorsteckningen an:

tyder det ſamma ſkal framdeles FI, III wiſas.

Hufwudſakliga och egentliga beſtämmelſen för deßa

mårdſtenar är bäraf lätt att inſe, äfivenſom behofwet af

fådana erinringshällar , hwilka på en tid, då man i

briſt af inrättningar, ſom ſedan ſäkrare ledde till ſamma

ändamål, genom fitt märke eller runriſtningen , hwilken

ſkiljde demn från hedendomens äreſtoder, erinrade förbifas

rande Chriſtne att bidraga till bortgångne trosförwandters -

ſjälaräddning. Häraf fattar man ock huru uttryksfullt

wåra förfäder ſelfwa antydt deßa minneswårdars ſoft

ning, när de förkunnat att de blifwit reſta förden aflid

nes ſjäl, ſåſom då Gunnfinn, Stenfrid och Sigfaſt tilt

kännagifwit att de läto reſa ſten för öſten Gunnars ſons

ande 190. Då Kettilfrid lät ſätta ſten för fin husbondes

( inans ) ande 392. Gunnar Farulfson lät göra märke

efter fin ſtiufdotter Sofurfaſts ſjäl, 98, och Nagnfaſt lät

göra märke för Ingefaſt och Gudlefs ſjäl, 214. Stun

dom angifwes ſamma ſyfternål med önſkan att den aflidne
inåtte få nytta af detta inärke, t. er . Thormodr njauti

onta , falu , 311 (586 , 983 ) m. fl. Jfi kup ( Seſus Gud )

244, Kriſtr 615, 579, 287 liti 500 m .fl.

9 ) B. 41. 13. 26. 146. 708. 724. 826.
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Kumbls ; och måtte minneshällen hugſwala eller glädja

shans ſjäl! 198 .

!

7. Andra åtgärder får den aflidnes

fjälahugnad.

Sifoin rådana omförmälas i deßa äldſta wårdhäl

lars riſtning åtſkilliga förtienſtfulla och allmänt nyttiga

anläggningar att befrämja en lätt gemenſkap emellan ſer

ſkilda orter. De äro :

1 ) Brautrupia , 829 utröjning i ſkog och mark

för obehindrad framkomſt.

2) Braut (bröt,) undanbrytning af ſtenar och ans

dra hinder, för att bereda en jemnad bana , brautarkumi

- 41, flop 722, eller hwad wi falla banad wäg.

3) Sbankar 785, Spänger , lagde öfwer oländiga

och ſuinpiga ſtällen , eller

4 ) Bru, bro, pl. bruar, bro , broar , öfwer färr ,

träſt och ſtrömmar, ſtundom lagð af ſten , ſtainbru, 198.

972 ; ſamt

5) Silihus, ſälahus, eller ſålahus, wärdshus, här

bergen , ett ſlags gäſtgifwerier.

För en tid , då de meſt utefter wattendragen boſatte

invånarnes hufwudſakliga färder inåſte ſke på ſkepp el

ler flädföre, woro deßa åtgärder, ſå wida man önſkade

någon närmare förbindelſe emellan ſtällen , ſtora nödwän

digheter, hwilket mäl förut " ) blifwit inſedt, men ice

: kunnat under dåwarande förhållande i allmänhet afhjel

pas . Företaget war för ſtort, att utan gernenſamt bes

mödande funna werkſtällas , de fielfſtändige inedborgarne

kunde ännu länge icke af ſamnhälsordningen förbindas

eller genoin Konungamakten förpligtas att för allmänt

gagn anwända förenade krafter. Härtill fordrades påles

des en makt, roin kunde werka på dem alla, od den in

koin med Chriſtendomen. Ehwad i andra afſeenden och

toj Ifr. hwab i Hit om Braut Unund anföres,
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under följande tidehwarf med ſkäl kan förebras inunkarne,

hade de dock wid fin förſta þitkomſt, ſtor förtjenſt af

landets odling och utwidgade begwämligheter, ſå wäl ſom

af ledning till ädlare tänkeſätt och handlingar ſamt ſtilla

medborgerliga bygder. Religionens behiertade och upply: 10

ſta ſändebud ägde öfwer den lika böjliga , foin ſtarka i

Nordboen ett mäktigt inflytande, då han fårom wilkor för 190

ſaligheten kunde fordra och ålägga hwad efter andra åſig: M

ter icke war någon pligt. För wägoch brogöring hafwa e

odtrå Chriſtendomens förkunnare redan tidigt och länge

wiſat fitt nit, och blott Runſtenarne omförinäla nära

hundrade enſkilda perſoner , hwilka åtagit ſig deßa mödo:

ſamma arbeten utan betalning, blott till följd af en Gud

aktighetens fordran . Ware fig att de dertill blifwit för:

anlåtne antingen för att förſona något wißt beginget

brott eller af friwillig om omtanka , har dock werkningen

alltid blifwit betraktad råſom inedel till en perſons ſjäla:
51

hugnad. De andliga häri Norden hafwa hela medelti

den igenom icke endaſt anſett wäg och broars anläggning

medföra ett rå allmänt gagn , att dylikt arbete gerna på

helgedagar, till och med omedelbarligen efter högmäßan,
m

kunde förrättas 1), utan de ineddelade äfwen fin öfwerty

gelſe åt förſamlingen, att det lände till den aflidnas hug

nad i ett annat lif.

Runriſtningarna witsorda genoın många ferſkildta

beris , att wåra förfäder giorde Fådana anläggningar för

fin eller andras ſjäl, t. ex. Thorſten och Wike läto göra

denna bro efter fin fwåger Aſurs fjäl 411, en annan

gjorde bro för fin ſon Stens fjäl 14, och wid Täby har

en bro af ſten od grus,utinärkt af flere höga reſte ſte:
nar, wis lika afſtånd från hwarandra ſtällda, ined en

kedja af fmärre ſtenar förenade, på de 2 :ne ytterſta å

norra ändan den runriſtade anteckning, att Sarlabanke,

ſom ägde bela Cäby, lät göra denna bro för fin anda

119 ,

n

ir

BE

1) Naar Hon (nemt. Högmäßan ) är fagd, thaa maae de arbey:

de en föge ting for andre ſom är att hjelpe til

noget menigt gaffn att göre,broer, forbedre, weye
hjelpe til bygning paa Kirfe m . m. Vor Frue tider. pa:
ris 1516. 2 : 9 .
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119, 120. Redan häraf ſynes hwab äfwen i andra run

fiftensinſkrifter finnes uttryckligen anmärkt, huru mnan i

allt afſeende bernödat ſig att wäl werkſtälla deßa företag.

Någre förſäkra att bättre brokummel ej kunde göras 41

Cifr. fid. 81.), och Ragnhilf, ſom lät göra þro, efter fin

on Anund under tillönſkan af en bättre lott, än hans

gerningar hade förtjenat, förklarar derwid : Lefanten inåns

de icke bättre kunna wårdas än Modern gjorde efter ſin

enda ſon ; 146 , 153.

Oſtridiga wittnesbörd" intyga, att utförandet af all

mänt nyttiga arbeten någon gång blifivit rårom beftraff

ning ådömndt. Sådant war förhållandet ined den wäg,

ſomn i Weſtergöthland blifwit anlagd af Swen Giflarſon .

Han ſkall enligt fornſăgen , hafwa förwerkat lifwet , inen

för att frälſa fig, blifwit ålagd att mellan Bölumn och

Storstorp öfwer bäckar, färr och moras göra wäg mes

bro . Den ſamma är ännu ſynlig, ehuru deß förfall blif

wit en följt af nyare wäganläggningar. Wid berörde

wäg, nära Storsbacka, ſtår ftenen 946 , hwars inſkrift är:

Swen Giſlarſon lät för fin och fin faders ſjäl göra den

na bro, hwilken ligger öfwer denna bäck, Ta pata baih

Bedien Pater noſter ! Häraf inſes ock ſyftningen

med uttrycket : Tali fakat fwa 411, ſoin förekornmer på

ſtenen öfwer Aſur wid Fårabro, och pat ſum fakat war

auk ſumhwat warpat, på Aſpö Runſten 722, röran

.de ſandfyllning efter Thord , d. 8. deßa broläggningar dro

werkſtällde till fölid af hwad för fjälens falighet fakföldt

eller ſagdt och afgjordt war.

Sfrån den ſaliggörande werkan , ſom ej blott tilltroda

des Pielfwa broanläggningen, utan áfwen de på färd ders
öfwer ſtadda menniſkors förböner, war ei den ena mera

än den andra uteſluten, hwarfôre wi ock finna broar

byggda för åtſkilliga ſägtingar och anförwandter; för förs

: äldrar, barn och mnakar , o. f. w., ej blott män, utan äfs

wen qwinnor, fåroin Gudlög lät göra bro för ſin dotter

Gilögs ande 365, för Moder 196 , 289, m . fl., ſyſter 559,

buſtru 1025 , m . fl.

1. Brogöring och wägröjning åtfölides gerna under des

ſa tider ; Holmfaſt tillkännagaf ſåledes på famına runs

17
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riſtning att han lät röja wäg och göra bro efter fin fa

der Gama; inen wid ett och annat tillfälle kunde det' gu

deliga nitet tycka ſig gjort nog oin det för ſerſkild perſon

werkſtädt en af deßa anläggningar. Således anmälte

Holmfaſt å en annan fida af nyßnämnde ſten 829, att

han låtit röja wäg för Ingiato i Ed. Ooo Skald reſte

ften åt fin ſon , ladë bro åt en annan och märkte run

riſtning åt Erit, 997 ; Wiking gjorde bro för fin broder,

men reſte ſten för fin broder och fig fielf 965 ; en reſte
ſten , en annan giørde bro 85 , 86 ; derföre anmärker

Holinfrid , att hon lät både byggabro och riſta ſten 367,

efter fin man Jarl och 6 ſöner Sigurd, Sigwat, Wane,

Hardſten, Thorbjörn och Arwid .

Stundom hafwa flere arbetat på ſaimna þroanlägg

ning och anmält att de denſamına beſörit. Mid ett wat

tendrag mellan Näfwelſjön och Glöinninge i gamla Nin

dingen af Småland finnes å weſtra ſidan en ſten med

inférift : Thorger lät göra denna bro efter Sare fin ſon:

Gud bielpe hans ande wäl ! od på en annan wis öſtra

fidan läſes : Chord och Thorbjörn gjorde denna bro efter

Werffoff fader fin 1024 .

Några fådana broar äro & Runſtenar ined ferſkildt

nainn utruärkte , Tåſomn : Näſe och hans bröder bafwa

efter deras fader Sarl giort Guſtaka bro , bru Ruſtaka

kiarpu 519 och Mansänge bro, Manseke bru breba

nämne$ 322, förinodligen emedan anteckningen blifwit ſatt

på något afſtånd från anläggningen ; annars ſtår inſkrif

ten wanligen inwid behöriga wägar och broar och ined

orden Senna bro bru þifa 8 , 446 , 812, m . fl., erinrar

oni Ben ſom förſt beredt en begwämlighet, hwilken re

dan i nära 1000 år ländt och ännu tienar oß och efs

ferkommande till nyita. Sådant inträffar med Jarlaban

kes bro wid Täby 119, 120, in. fl., ehuru några af deßa

byggnader råkat i förfall, eller genoin andra anläggnin

gar blifwit öfwerflödiga, fåſom Swen Giſlarſons bro į

Weſtergöthland. Å Torneby “ gärde i Skå rocken i Mä

laren ſynes ännu den bro , ſom Sare, enligt Runft. 289,

gjorde efter fin moder. Ewärt öfiper en widfträdt kärrs

äng, ſom ſynes fordoin warit en fortſättning af Näfwel

fjön i Niudingen , få ännu i en dubbel rad faſta etpålar,

ter
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ſom på några ſtällen ornwerla med en forntida brolägg

ning af ſtenar. På 2 :ne ſtällen i grannſkapet af Glöm

ininge, är den ſanka ängen genomſkuren af djupa watten

drag ; öfver det weſtliga ligger en ſpång, men ej öfwer

det öſtra, der den gainlabron nu är upprifwen och

båtfart öppnad. Wið detta ſednare äro på hwar fin fida

de 2:ne förut ( ſid. 130 ) anförde Runſtenarne belägne. Den

gamla nu obrukbara bron äger en ſträcningaf flere hun
drade fainnar och har fordom inetian Näfwel jön och Mys

refjö ſocknar erbjudit en kort och begwäm farwäg af högſt

mit' i ſtället för den omwäg af 3 mits tängd , hwilken

inan för ſtora mellanliggande inoßar och Fibar nu inera

måſte färbas. Det är ſåledes icke underligt att ett före

tag af ſå allmän gagnelighet och oinfattning blifwit åt

minnet forwaradt. Bis Skrifſtens wad, på gränſen einel

lan Fröderyd och Skepperſta ſocknar, i ſamma ort, är en

förut obekant runțiſtning, med underrättelſe att Thorſten

gjorde bro efter brodrenGunnwar och efter huſtru Asbod,

ſamt att Thorſten reſte ſtenen efter fin ſon Söthe. Efs

ter bron ſynes ännu den 12 fot breda ſtenläggningen, hwila

kens betydliga bredd på en wäg genoin berg, ſkogar och

moras, der man nu med beſwär måſte framtränga, gif

wer ett förmånligt begrerp om forntidens wägar 2).

För wandraſens widare begwämlighet anlades äfwen

Sjålahus, Sæluhus, eller i ödetrakter uppſatte byggnin

gar, der reſande kunde taga herberge och wiſtas fålänge

de wille och behöfde. Ett ſådant Sæluhus fanns år 1225

på Eba ſkog, ett annat uppbyggdes i Rawunda ſkogen ,

och år 1290anſlogs till deß underhåll wißa Upſala Domn=

kyrkogods 3). Attdylika äfwen af enſkilda perſoner, li

kaledes antingen af gudligt nit eller att förſona några

brott anlades här i Norden , ſynes af forhållandet med

Thora på Ysland: Efter hennes mans död färer det, i

följd af en dröm , gått henne djupt till finnes , att hon

ined honoin lefwat inindre enigt, än rom wederbort, och

1

3 ) Meddeladt af Lect. Wallman, jemte hwad P. 87 , not. g är

anfördt.

*) Handlingar , upplyſande deß grundläggning, Se Sw. Dipl.
2 Del.
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då nu mera ingen annan förſoning gafs, lät hon upp

fätta en byggnad twärt öfwer allmänna landswägen med

altid dukadt bord , hwarwib hon ſjelf böd hwariom inat, ſom

wille äta 4). På en runſten i Fundbo i Upland 541 omför:

mäles en Ian Thure , ſom lät göra fjälahus , Silihus

öfwer" fin huſtru och efter (Sote ?)..

4) landnama Sag. part. 2 c. 6. Litaledes förtäljes, anf.

ft. f . 47 om Geirrid i Borgardal,, att hon lät twärt öfwer
landswägen uppföra en byggning, i hwilken war dutadt bord, no

hwarpå mat aldrig ſaknades. Thorbrand lät i Chorbrands:

ftad göra ett ſå ſtort eldhus, att alla män, rom foro den

wägen, ſkulle derigenom Punna föra fina klöf, od ſkulle der

finnas mat för alla, anf. ft. fid. 99 .
no
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II. Flock e n.

Runftoder ,

Tilhuggna reſta Runſtenar.

De utgöras af reſta ſtenar , hwilka för en ſådan ſtälls

ning blifwit ferſkildt sånade genom mer eller mindre oma

ſorgsfull tilhuggning. I början och i allmänhet är till

huggningen en obetydligaffantning på tunnare fliſor, men

ſedermera och på trakter der, ſåſoin på Bland och i ſyn

nerhet Gottland, finare ſtenarter funnos och föliaktligen

ſtenhuggarekonſten war mer öfwab, bafwa be erhållit en

jemn, ſlät yta och fullkomligt ſynmetriſk forin , ſtundoin

äfwen med bildwerk och någon gång med riſtning i båda

fidor. Om än fornåldern en gång kallat en otillhuggen

wårdhäll ſtod , ſtup 363, gifwer dock den omſorgsfulla

daningen denna art företrädesrätt att nu i egentlig mes

ning ſå benäinnas. Churu de äro få, utgöra de fin från

wårdhällarne ute på fria fältet fkitida flod , enär de äro

griftwårdar, ſom ſtälldes wid den aflidnes graf, och

deras anwändning war en öfwergång från äldre plag

fed till det nyare bruket, enligt hwilket wi Te än i dag

deras likar , med inhuggna' Latinſka bokſtäfwer , fors in . m .

uppſättas på kyrkogårbarne. Blott några runſtoder föres

komma i upland , faint Danmark och Norrige', flera i

Gothaland, hwareſt i ſynnerhet Gottland fraiwiſar de

meſta och pribligaſte 5). Deras inſkrifter äro ifamina an

da och ordalag uppfattade, foin de förut beſkrifne wård:

ſtenarnes på fritt fält; t. er. Thor och Sigwid låto

göra märket efter ſin ron. Sigthor ; Gud berge hans

ſjål 170 ; Antwid, m . fl. låto reſa ften efter fin fa

Ser Thoro: fot hogg Runorna 314, m . fl., Taiit ouir

1

5) Runriſtningar, hörande till denna och de följande Flodarne,

äroide genom fullſtändig ſamlingi något ſerſkildt werk utgifne,
utan förekomma delsi BautilodWorms arbeten , dels ian:

dra ſåwäl try&ta ſom vtryckta afhandlingar, ſerdeles ortbe:

ſkrifningar. Utan att widlyftigt utwedla hwar de omförmå:

las, anföra wi endaſt de ftäten , der de uppgifwas blifwit
träffade.
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näinna äfwen broanläggning, anropa Jungfru Maria,

bedja : Chriſtus hjelpe ſjälen i ditt ljus och paradis, Worm

232, 111. in.

De med ſtörre konſtfärdighet tilhuggna, på Gott:

land, innehålla det ſamma, dock ſtundoin något utförliga

re, t. ex. på Stenkumla kyrkogård : Botmund, Botreif

och Gunnwar fatte (tenen at fin Fader : Gud och Guds

moder hjelpe hans ſjål båttre än wi förſtå bedja

derom ! och på en annan berſamnaſtäbes : Botmund,

Botreif och Gunnwar ..... (.... efter N. N.) och

Auleſon och han ſlot ſina dagar i Ulfshala

då den Belige .... , det öfriga är utplånadt, hwareſi

med Ulfshala torde menas Upſala, der den Selige Ron.

Eric år 1160 fou . Utom ſlingor, kors och annan riſt

ningslikhet, ſom de af wårdhällarne bibehållit, befinnas de

ock , ſoin Seßa, urſprungligen blifwit reſta för nära anhö

riga, män od gwinnor , hwar för ſin perſon . Man har

åSjoneins kyrkogård på Gottland funnit 3 :ne ſtenar af te

föräldrarne reſte efter lika många fönter. Inſkrifterna

innehålla, på den förſta ſtenen : Xodwill och Rodalf.

de låto reja ſtenar efter föner tre; denne efter Roofos,

honom ſweko Blekingsboer (Blakumen ) på en ut

fård : Gud hjelpe Rodfos fjål! Gud fwife dem ho

nom (weko ! På den andra : Denne efter Sair ... Han

dog hemma och ågde en dotter, hon heter Kaili ( Elin ?)

Odd Waltiką gjorde ſtenarne och Dan och

Botbjörn riftade. På den tredje : Denne efter gik ...

han wardt 5:0 i Wicklou; yſtrar twa (reſte efter)

broder tre. Rodand och Roogot , Rodar och Thor's

ſten , de ero farbröder. Dylika hafwa otwifwelaktigt

tillhört ſlägten eller någon gård och ſedermera äfwen

af andra blifwit begagnade, likaſoin deras nu wgran

de likar på wåra Kyrkogårdar, hwarföre de od tid ef

ter annan fått tillſatſer i inſkriften , fåſom en på Hous

grens kyrkogård : Sigmund låt reſa ſten efter ſina bro:

der och göra bro efter Sigbjørn : Sanct Michael

hjelpe hans ande ! ( redan ſynes wara "tillagdt, att den

war reſt eller egnad & fwen & t Botreif, at Sigreif och

åt Ajbjörn , alla deras fader och bebyggde han byn

ſydligaſt ... ...; af inſkriftens ſwårlästiga fortſättning
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inhenitas att Sår månd ſtanda ſten åt Margaretha, och

att bro war gjord, ſaint att Sumar högg. ftenen . Wir

Tilele på Laaland finnes en Runftod riſtad på alla fidor :

påden ena läſes : Bikel Selfweßonlåt teľa denna ften

efter ſig felf ; månde ſten ſtånda på långe ſtenen was

rar ! På den andra : Chriſtus och Sanct Michael

hjelpe hans ſjål! På den 3:dje: Toke viſtade runor

efter Dana, ſin goda ftjufmoder. Den fierde bar en

teckning hwilken Borm 253, anfer för en örnfot och föra

klarar fom wapen , inen tydes wara en brinnande ugn,

troligen ſkärselben , hwarutur en menniſka ſynes höja fig.

Den Totenſka Obeliſken , Tom Prof. Nyerup kallar beni

Norrige af Worin. 486 upptagna, har på ena fidan ins

ſkriften : Egle reſte denna ſten efter Thoral, fin ron ;

han wardt død i hwita dopklader, emeltan Witaholm

och Garda; på andra ſidan , jeinte bilder : Jorun reſte

ften efter Eiwin m . in ., ſom blifwit mindre rigtigt af

tecknabt, och hwilken inſkrift öfwergår och ſlutas på for

fta fidan ") ; på den 3:dje förekomna blott prydnader. P&

Allhelgona kyrkogård wid Lund är funnen en på alla fyra

Fidor nätt huggen runſtod med prydnader på 2 :ne, och på

de andra följande inſkrift: Thorgiſt, ron af Esge Björnss

fon , reſte denna ften efter fina båda redliga broder,

Olof och Ottar Lanmitr. En nätt tillhuggen ſten på

Hablingbo kyrkogård är förſedd med bilder på bägge fi

dor; blott å ena fidan äro ſtycken af inſkriften ſynliga.

Några ſmärre parwis ſatte eller dubbla griftſtes

É nar höra till denna Flock, ehuru de wäl icke för ſig ſielfwa

utgöra en fullſtändig minneswård, utan äro tilhörigheter

af ett annat ſags grafwårdar: de hafwa blifwit ſtälde

wid ändarne af de i forin af likkiſtlock tillhuggne grafs

ſtenar (Fl. IV ), på rätt, ſom dylikaflerſtädesännu fin

nas fående, t. er . B. 982, 17ord . Fornlemn. 79: 1, od

95 : 3, m. fl. Deßa ſinå ſtoder woro wäl wanligen utan

5) Worms oriktiga läsning, hvilken Brocman f. 130 od Nyes

rup 1. 146, längeſedan upplyſt , bar, utan efterfinnande att

flyden af 2:ne olifa inftrifter äro berwib- ramma blandade,
blifwit åter afftrifwen Saml. får nord . forndiftare af

HrProf. Sjöborg, III: 152 , och ännu mera förvirrad genom en

af oförklarligaſpråffel wanſtäús öfwerſättning .
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inſkrift,blott förſedde med korsmärkeeller i korsforin hugg

ne, dock finnas på en ſådan B. 982 i Weſtergöthland

Nunorna MIU (minne ? ) ſamt på några andra utförliga

re ciſmingar. Några dylika å Häggeſlätts kyrkogård Kaf
wa i Bautil 987 blifwit råfoin ſielfſtändiga Runſtenar

upptagne, fedan den mellan dem liggande ſtenen gått för:

lorad. Anmärkningswärdt är att deßa, hwilka ſynbarli:
gen blifwit danade att ſtå uppreſte, innehålla tillhopa en
inſkrift, ſon tillkännagifwer att ſten ( nemligen en annan

mellan dem ) blifwit lagd: på den ena begynnes ſåledes

inſkriften med orden : Solmfait lade ſten ofwer ( och fort:

ſättes på den andra med :) Kolle . fader fin ; Gud ! En

3:die ften derſtädes af ſamma beſkaffenhet har äfwen bör:

jan till en dylik inſkrift, få lydande: Thord lade ften of

wer ſin moder, hwilket icke fan angå denna för ſättning

danade ften , utan gäller om en annan , hwilken blifwit

lagd och nu faknas, likafom inaken till den här anförda,

hwar & troligen inſkriften blifwit fortſatt och moderns namn

angifwet. Den fjerde åter, hwilken Thord ratte öfwer

fin fader, förkunnar fig wara en ſielfſtändig Runſtop,

fådan ſom man äfwen funnit en i Bernamo och på flex

ra kyrkogårdar.

Till denna flock hörande runriſtade wårdſtenar eller

ſtoder på ön Man wid: England, hwilka erhållit nam

af fors, blifwa i näſta flock närınare beſkrifne.

1

1

III.



III . Flocken.

Runfors.

S
tenar, under medeltiden huggne i ſkapnað af kork,

hafwa blifwit anmärkte i ſynnerhet i Göthaland, Norrige

och England, dels med inſkrift än i Runor , än i Munts

ſtil, dels ofta utan ſådana ſkrifteliga anteckningar. Runs

riffade ſtenkorſet wid Åkers kyrka i Sinåland B. 1034

har ſkadad inſkrift. Runkorſet wid Nierum i Norrige

Worm . 511, antyder i riſtningen att 68the reſte denna

ſten ofwer Stenar broder ſin Nainen

och en del af inſkriften äro ſkadade. Ett alldeles oſkas

badt ) träffas wid Bondarfwe gård inetian Guldrupe och

Wicklout på Gottland : betta framſtäller & ena fidan i

teckning huru en inan, ſom är fußelſatt ined huggning

eller täljning, blifwer ſlagen af en annan, bewäpnad med

en lång ſtör, och på andra en närmare upplysning oin

händelſen i den med runor tecknade anmaningen till förs

biwandrande: Bedjen for Jacobs ſjå i ånnyhanens

dium, hwilken Zicolaus ihjálſlog : det är ſåledes upps

ſatt att på afſtånd idraga ſig uppinärkſamhet och frains

kalla förbön för någon , ſom der wådligen omkomnit.

Afwen de lika danade, hwilfas inſkrift är affattad

ined andra bokſtäfwer, antyda det faimna. På bland

wid Före kyrka har på ett dylikt kors , kring bilden af en

kalk, warit antecknadi : Anpo Doi MCDXXXI dnica pro

xima post festum trinitatis hic dns'martinus peremtus

d . ä. år 1431, förſta Söndagen efter Trefaldighet (den 3

Juni) blef Preſten Herr Mårten här afdagatagen . På

Forsbetet wid Wisby ſtår ett ſådant, med inſkriften på ena

Det finnes afte &nadt i Hord, fornlemn. 40.

18
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fidan : Anno dni MCCCLXI feria III post Jacobi, på

andra fidan : ante portas Wisby in manibus Danorum

ceciderunt Gotenses hic sepulti ; Orate pro eis ; eller år

1361 Tisdagen efter St. Jacobi dag (d. ä . den 27 Juli)

föllo de här begrafne ( Gutarne) Gottländningarne wid

Wisby ſtadsportar i Danſkarnes händer; Bedien för dem !

Det lika beſkaffade wid Juleſkov på Fyen, Worm . 243,

angifwer blott när och af hwein det är uppreſt, och har

Evangeliſternas namn på korsträdens ändar antecknade.

Af ſtenkors åter utan inſkrift, har man anınärkt

ett i Sinåland, flere på Øland, Gottland och Norrige,

ſaint i England öfwer hundrade , bwilka wid Reformatio

nen blifwit ſönderſlagne. De åtföljas af ſägner, ſom bis

behålla ſtundoin namn och i allinänhet minne deraf att

de blifwit reſte för lika ſyftemål ſom de ofwan anförda.

Det ſå kallade St. Olofs fors wid Stiftarſtad, hwareſt nämns

de Konung föl , må urſprungligen hafwa warit af hwad

ämne ſoin helſt, ſå är det dock en ininneswård efter en

der af bråddod träffad. Sådant ſynes förhållandet äfien

wara med ett fors jemte några menniſkor, ſom blifwit

öfwerfaline, tecknadt på en ſten i Sika gärde, B. 258 ;

omſkriften är mycket utplånad.

Att fådana minneswårdar blifrit fatte för att få

mycket mer förſäkra den döda om de den tiden högt gäls

lande förbönerna, witsordas uttryckligen af ſamtidiga häf

der. Då gamla Rimkrönikan ſkildrar förloppet wid Thor:

kel . Kinutßons halshuggning på Södermalm i Stockholm

år 1306 , ſäges ® ), att deruppfattes ett kors, på det att

# ) Enligt gamla författarens egna orb :

The leðde han ſunnan við then Stad (Stodholm )

Ok gjorde wa fom Konungen bad :

Förſt grofwo the hans graf,

Sedan höggo the honom Bufwudet af.

ofwer then graff ban inne laa ( låg)
Therlato the ett Tidld opſla (uppſlå )

Of lato thet ett Altare gora,

Swo ther maßa wille bora ,

Ther matte han faa henne alla daga :

år hans Sjal i nakon wada (någonwåda)
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i den , foin for till eller från Staden , ſkulle bedja för honom

att han måtte få ſå mycket ſtörre nåd, redan då han

låg i heden jord ; men deremot, ſå ſnart han blef begraf:
wen i Barfotabrödernas kloſter, trodde han ſkola få del

af allt det goda man der hörde och deſto förr kornma i

hiinmelriket,

Genoîn rådana ſammanſtäımınande intyg har forns

åldern tydligt angifwit fin fyftning med deßa minnesmår

dar, hwilka följaktligen tillhöra ett fullkomligen Catholſkt

tidehwarf.

Sainma anwisning gaf fordomn äfwen ett på den

reſta ſtenen med eller utan inſkrift tecknadt kors, och här:

wid förtjenar det en ferdeles uppinärkſamhet, att äfwen

wanliga Runſtoder eller enkelt (icke i korsform ) tilhugg

na ſtenar, blott med afſeende på den å ſtenen buggna

korsteckningen blifwit af forntiden kalladt fors. Påen

dylik ininnebwård med ett jente många andra prydnader

tecknadt kors wid Kirk Michael på ön Man , läſes i wan

liga Nordiſka runor inſkriften : Joalf, Thorolf den Xos

des ron, reſte detta kors efter frida moder ſin ; Lika

ledes på andra dylika ininnesmärken i ſamma ort, t. er.

Tha gifwi Gud honom Simmerije,

Før then odd han talde ( tålde) a fie.

Ett Kors fa (råg ) man ther ſtaa (fa ),

oo till Staden foor eller frå ( från )

The bidia thes beller för honom ,

Sonom år thes meera' nad iwanom (nåd i för:
hoppning)

San laather e Sednajord,

SomByſens(ſtadens)fåå gick of thera fåhiord,
Alt til litet förpinzdaga ;

Thabade hans Srender ok hans maga,

At Konungen fulle ſwa wål göra ,

Lofwa themat the matte han fåra

Tådan ok til Barfötta Broder :

Swem ffader thet mådan ban år döder

ar man gråfwer hans Been ther nider,

Som man för alla Sidlabider (beder ) ?

Jak tror til Gudh rom alt forma ( förmår)

Thethan ſkal fin deel 'ther aff fa (få),

Aff ther goda man ther gør

At' fa Gimmelrijk thes for ( förr).

Rimor. i Seript. Rer . Svec .I. Tom. 2. Sect. 1; 32.



140

1

1

If

wid Kirk Brabban : Thorliot 17eagi ) refte detta fors

efter Sjak ron ſin , (Zars broderſon) ; Tamt wid Kirk

Andrew : Sondulf Swarte reſte detta Kors efter Arin

ſin huſtru (owinna, Run. kvanu ſina ) : wid deßa ,

ſom äro wanliga wårdhällar, dock nättare tilhuggna, göres

intet afſeende på ſtenens ſkapnad, utan endaſtå deß in

huggna korsmärke. Áfwen här i Norden utgör korsteck

ningen det hufvudſakligaſte af detta ſlags minnesmärken.

Runſtenar finnas bär, ſom hafwa ett tecknadt fors och

en enkel omſkrift med runor, hwilka förkunna att man åt

någon naingiften låtit göra detta märke merki piſa,

t. er. ftenen B. 347, på hwilken intet annat märke fins

nes än forsmärket. Blott detta märket, ett riſtadt fors,

lika ſå wäl ſom ett tillhugget utan inſkrift, har för den

na ſyftning gjort tillfylleſt. Deßa minnesinärken före
ſtälla dels ett helt på marken ſtående fors 170 och beri

genom likt de tilſhuggna 935, 580, ſå wäl med runriſt

ning 310 , ſom ock den förutan 232 ; dels fåſom blotta

korsteckningar 82, 219, 749, ſtundoi med ſlingor 708,

hwilka ockſå endaſt genom den ſaknade runriſtningen ſkilja

fig från de wanliga Runhällarne.

Af hwad wi anfört, inhentas:

1:0 Att reſta ſtenar, i forin af kors, eller ined ett tek

nadt kors, wid Pamina tid ägt ſammına beſtämmelſe, ehwad

de än tillika baft inſkrift i runor eller annan ſtil, eller

de ſaknat en ſådan upplysning;

2 : 0 Att dylika ined forsinärken tecknade ſtenar i

England blifwit kallade Frus, d . ä. fors 10 ), od på

wåra Swenſka blifwit antydde med ordet märke;

3:0 Att deßa fors eller märken fordom blifwit ſatte

för att, redan på längre afſtånd ſkiljda från hedniſka

ſtenar, uppmana wandraren att för en afliden medchri

ſten fälla förböner, och detta allt i beräkning att ſådant

ſkulle lända denne till ſjälahugnad, hwarföre minneswår

t

1

» Den tolkning, fom Hr Prof. Sjöborg i Saml. för nord.

Fornålſe. III: 114, meddelat, uttryder Hwarken til Gram

niaticaliſta ſammanhanget eller til tolkningen innehållet af

den inſtrift, ſom tedningen af detta kors derſtädes Pr. 27.

Fig. 8i framſtäller, twitpet till en del äfwen gäller om det
följande,

307 Áf lat. crux är kruk, Isl. kroß, Sw. kors.
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den efter ounſtändigheterna reſtes än 'ute på fria fältet,

ån på kyrkogårdarne; och

4:0 Att forntiden , ſom uppſatte rådana fors eller

forsmärken efter döda, iakttog detta ſåſom ett rent Chri

fteligt bruk ; hwilket få inycket mindre kan betwiflas, ſom

bylift ännu äger rum på wäl wid grafwar inne på kyr

kogårdar, ſom ute på marken , i ſynnerhet wid wägar,

der folk wådligen oinkoinmit.

Rorstecknen på Runſtenarne.

Ett föreinåt, om än aldrig få enkelt, hwilket allmänt

anbringas odh näſtan af en hwar erhåller någon utmärk

ning eller godtydlig prydnad, måſte wifa ſig i deßa olis

ka framſtällningar under mångfaldiga ſkepnader . Den

under medeltiden få inydet anwända och dyrkade Chris

ſtendomens finnebild, korsmärket, har äfwenledes ei iin

vre då det med ſtrek uppdrogs till ett tecken , än då det i

trä eller andra ämnen danades till werkligt kors, crucifir,

in . m . af konſtnären fått åtſkilliga owanliga utbildningar

och tillſatſer. Efter antydningarne af forntidens tankar

omu forſen & de åt aflidna egnade ininnesmärken förtiena

de olika uttrycken af dem att närmare betraktas, fåſom

werkningar af tidens ſmak, och tillika fåſom bidragande

att igenfinna det tidehwarf, de tilhörde. Utan att uppe

hålla oß wid de mångfaldigare olikheterna i den tidens

crucifirer och andra korsformer , ſöidade, giutne, präglade

eller tecknade, wilja wi endaſt ſkärſkåda deras beſkaffenhet

på Runſtenarne och ſammanhålla dem med några likar

tade framſtällningar på mynt och grafſtenar.

Sällan utgöres detta forsinärke af ett enkelt twär

ſtref, braget öfwer ett annat, B. 128 , utan wanligen af

ſtret, ſom utinärkte kanterna af ett bredarmadt kors,hwars

trän i de fleſta fall icke äro jemnbreda 944 , utan mot än

darne utwidgade 28, och der än twärt afhuggne 28, än afkan

tade 87, eller afſpetſabe 757, ifr. 491, än afrundade 510 ,

eller runda 101, ifr. 450 , ſtundom danade til form af

löf 699 eller hiertan 648, in . m . Ewärträdens winklar

utgöras ofta af en kroklinie 1113, 842, ifr. 244, i ſtäls

let för räta linier 841. Korsmärket är å deßa otithuggs
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na ſtenar antydt genom blotta fantdrag på en jeinn yta och

iđe, råſom å de nätt huggna grafſtenarne och präglade

mynten , upphöidt, eller utgör å de förra grundtect
ningen till hwad & de fednareär mera utarbetadt, hwar

wid de här wiggforinige winklarne (ifr . 244 ) framwi

ſa den fördjupade bottnen , på hwilken korſet ſynes i upp

höjdt arbete.

Stundoin uttryckte man korſet fåſom beſtående af 2 :ne

öfwer hwarandra lagde trän , än löſa 1111, än fainan

fogade med ett band 835, hwilket danades ſåſom en mer

eller mindre wid ring 751, 407, 688 , eller ſtörre båge
983, 305, 117, 411 , motſwarande hwad äfwen fanns &

de huggna reſta ſtenforſen , ift. 982, och då bandet war

mindre beſtämdt uttryckt, ſynes det dels afſkilja twärträn

192, 779, 780, 243, dels åter blott gwarlemna ändarne

i forin af filar 566 , 273, 88, 158 ; än åter äro twär

träden konſtigt hopſkurne 926 , 723, och är hopſlagne

ineb ſpik 405 , hwilken fogning på flerfaldigt ſätt utſinpc

kades 1095, i ſynnerhet ſedan å werkliga, ſlöjdade kors

i ſtället inſattes ädla ſtenar. — sifwen en tunn plåt el

ler fyrkantig fedel 634, ſtundom förſedd ined korstecken

58, 112, finnes 1) lagd eller häftad på forſet 249, 696 , och

ſtundom under det ſamma 221, 223 : deß hörn föreſtäls

las långt utdragna 25 , i likhet med ſtrålar eller kilar,

728 , 686 , hwilka blifwit inflatade i det redan beſkrifna

bandet 898 , 299. Deßutom blefwo öfwer korſets ars

mar lagde band, hwilfas ändar i winflarne prydligt uts

bildades, 696 , 769, 787, likaſom derſtädes ſtundom fats

tes ringlar 824, 1077, hjertan 1106, m . in . och på inynt

Perlor, ſå kilar, ſtrålar, liljor, halfınånar in. in ., hwil

ka prydnader ofta ſynas genom fina fogningar hafwa af

ſkurit trädens ptterſta ändar i form af kilar, wiggar els

Ver aflångt rundade ſköldar 154, 275, 726 .

Lika litet, foin å grafſtenar, der forſen finnas ännu

mera konſtiga och prydda, och & Angelſachfiſka inynten

från 10 och 11 hundratalen , der de, på lika ſätt många

) Föreſtällande antingen ben fordom (jfr. följ. not 2.) få fals

lade (Tytulus) Titulus d. år påſkriften , ſom ſattes öfwer
den Sorsfäſte luc. 23, 38 ; eller den handſkrift ( Pf. 154:

2), det fluidregiſter ( Pſ. 186: 1) Chriflus med fitt blod
afplanat.
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faldigt utbildade, till ytterligare bekräftelſe hafwa ordet

CRYX (crux o. ä . fors ), ſtrifwet i winflarne, kunna

me faimna tecken ej inißkännas på Runſtenarne, hwareſt äf

wen oinfring de meſt konſtlade läſes en chriſtelig bön, till

och med uttryckligen för alla Chriſtna, t. er. på Run

iſtenen wid Skråinſtad , i Bautil 327, hwilken omkring ett

kors, ſom ehuru det enligt nyare tolkares åſigter ſkulle wara

ett det fudkomnligaſte hedniſka Thors Hammarsmärke 2) els

0

1

2 ) Det är bekant att wåra ſielfſtändiga förfäder under hedendo:

men mindre af hwarandra fordrade aumän enhet i trosbes

kännelſe och Gudstjenſtliga bruk än frihet att oſtörde få följa

ſin öfwertygelſe och antagna plägſeder , äfwenſom att en ody

annan kunde finnas, ſom hyllade mera owanliga läroſatſer,

t. er. att tro på egen makt och ſtyrka, m. m. (ifr.minaAnm .

i Word . Fornilo . Sjelre Sag. II: 257, följ.), Hwaraf följa

de att en ſådan fritänkare för ſig kunde antaga hwad brug

honom godt ſyntes od deråt gifwa tydning efter behag.

När Norſke Konungen Håkans Catholſka korsning wid det

Chriſtna ſignandetafen ſkål under en beduiſt offermåltid blef

af Sigurð Jarl framſtälld fåſom ett fritänkeriets företag,

war det i beräkning på dermed följande rättigheten att efter

ſamma åſigt få begagna godtydligt antagna tecken , för att

härigenom fyndigt förhielpa Konungen ur ögonblickets förläs

genhet och att hindra midare utbrott af det öfwer hotande

ſamwetstwång mot Konungen uppretade folkets förbittring.

Då den wid måltiden ſamlade folkſkaran råſom någotowanligt

anmärkte den af Konungen förrättade korsningen od frågade
hwad är det ſom sonnigen nu gör, bewiſar detta förs

hållande att den tidens Nordboer ide kände något rådant

forstecken eller korsning bland egna eller förfädrens wanliga

plägſeber, för hwilkas orubbadeHelgo man på alfwarſamtif:

rade. Det war ſåledes ike erkännandet af en ſådan forss

nings werklighet under namn afThors Hammarsmärke, hwars

ken hos ſamtiden eller i fornålderit, utan det bindande i Si

gurds genmäle – nemligen hans klokt beräknade tydning af

detta företag, ſåſom likartadt med fordom oklandrade bruk,

och hans ſluga förklaring att det hos Konungen war ett ut:

tryck af wörðnad för den af Folket allmänt dyrkade Thors

mäktiga wapen , hammaren , ſom tyſtade en anmärkning,

hwilken ei kunde fortſättas, rå wida man ei wille motſäga

égna förut prkade grundſatſer. Enär för öfrigt i allthwað

häfderna förmäla om Chor och hans hammar, intet enda

ſpår kan röjas efter forntidens bruk af något Chors ham :

marsmärke , och en uppdiktad framſtällning til undflykt i

brydſamma omſtändigheter, fordom hwarkenwar owanlig eller

fåfäng, om äfwen hwadſom berättadesfaknade Fanning, Cifr.

Worð. Sjelte Sag. I : 286, följ.), ſå bewifar detta rådiga
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ler 4 Chorwiggar, ramma hammares nyligen uppgjorda

finnebilder, likwäl har den för fin Chriſtna uppkomſt

och ſyftning ojäfaktigt witsordande inſkriften : Swarthöfs

de låt rera ſten efter Anund ron ſin ; Guð hjelpe hans

ſjål och alla Chriſtna! hwilket lednare ord redan , als

la andra dylika oberäknade, fulkointigen wederlägger hwarje

förſlagsinening oin deras hedendom .

Antingen ſåledes fors efter aflidne werkligen reſtes

på marken , eller de framſtällas i teckning, ware fig får

loin jordfaſta 258, 935, 692, fatte på fot 542, 718, els

ier för ſådant ändamål förſedde med ſkaft 411, 550 , 389

eller de utgöra blotta forstecken , hwilka & Runſtensfältet

ſtodo fria eller i förening med Runriſtningsſlingorna, els

Ver ock Þafwa en merla i ena forsarinen 155, för att

deruti bäras 3), ſamt på hwad ferſkildt ſätt de utſirades,

ändrade ſådant icke hufwudſaken. Sinnebilden med deß

ſyftning förblef derwid alltid den ſamma och för deß be

gagnande lågo ſtärſe ramina helgd och bruk till grund.

Den forntid , af hwilken deßa Runſtensmärken riſtades , Tåg

åtminſtone i dem icke något annat än ſinnebilden för ſin

trosbekännelſe, Chriſti fors, och erinrades berwid om de

Chriſtendomens åligganden, ſom för tillfället påfordrades.

De ineſt faminanſatta Runſtenskorſens utbildningar, Tom

i tidens åſigter haft ſitt werkliga urſprung, wiſa att wå

ra förſta Catholſka förfäder i fina werk lika lifligt kunnat

genom fina konſtarbeten teckna, dana och pryda, ſom i

ſina ſkaldeſtycken och böner med ord 4) beſkrifwa, priſa

ochi

och för tillfället afgörande ſwar lika litet Chors hammarss

märkes werkliga fornbruk, ſom att Konung Håkan werkligen

ſignade ſkålen åt Thor. På detta ſwaga þewis hafwa lif:

wäl annars ſkarpſinnige forſkare grundat påſtåendet att Thors

Hammarsmärke warit en allmänneligen och från urminnes tid

bruklig hedniſt finnebild, hwilkeni ſynnerhet ſkulle å Runſte :

narne finnas uttryckt, och det är af deßa åſigter, ſom en för:

tient Konſtnär blifwit förledd att i handenpå den hedniſka

Guden Chors bild ſätta ett på Runſtenar och Angelſachſiſka
mynt befintligt, benämdt Catholfkt Forsteden .

*) De buros werkligen fåſom Biſtops- oc) Ordenstors .

4) Ifr . Gamla Catholſka korsqwäden utgifte af Peringſköld efs

ter Fragm . Runico -Papist., ramt följande med ett rödt ſtree,

till utmärkande af korsning, afdelade bön i en liten handſkrif
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och upphöja finnebilden för ſin tro, det heliga korſet.

frågawarande owanligarekorsteckningar hafwa deßutom

i allmänheten ſå ſtor likhet med dem, ſom & Angela

Tachfiſka mynt, präglade på 1000- och förra hälften af

+ 1100 -talet, förekomna, att om icke deßa för dein tient

till mönſter, de dock otwifwelaktigt äro ungefär ſamtidiga

uttryck af ſainia urbild , danade enligt fainma grunder.

Di wi berieinte erinra hwad fielfwa deßa iminnesmärken

anföra om färder &t England och de inånga på näinde

tid der ſlagne inynt, hwilka ännu i wåra sagar blifwit

på flere orter ur Swenſk jord upptagne, faint tillika att

England gifwit of Chriſtna Lärare, blir det lätt att inſe

buru wi ined deras mynt od; Chriſtendom äfwen antogo

deras ſmak i framſtällningen af Chriſtenhetens finnebild.

Derigenom beſtämnines odf& tibebwarfwet för beba teds

ningar och med det ſamma för Runſtenarnas riſtning.

wen bönbok på pergament i Kongl. Rits:Archivet, af föls

jande lydelſe: Wars herra Iheſu Chriſti Fors wari

med mit Ihefu Chriſti kors ær ther rekn ſom jak

tilbider | Iheſu Chriſti kors ær min bella 1 Iheſu

Chriſti kors I owergar all ſwærd | Ihefu Chriſti kors

18ſer dodzſenis band | Jheſu Chriſti fors 1 är eth ſtas

deligit wapn ! Ihefu Chriſti kors æreth vnderligith

tekn | Iheſu Chriſti kors wari mit liff 1 Jheſu Chriſti

kors wari min wæger till alla Oygoher 1 I ræß bælga

kors nampn | gar jak alla wægha ffram | Jheſu Chri.

fti + kors cher vrwider alt goch | Ihefu Chriſti kors 1

taki ffraan mik i dagh oc hwar dagh | alt onth Ihes

ſu Chriſti kors taki aff mik wwerdeliga pino | Jheſu

Chriſti fors thet hele mik toc ware i dagh ower mix |

ffôre mik oc æpter mit 1 o. f. w. rid . 9 följ.; rå od fid. 15

följ.: Wars herras Jheſu Chriſti ffre ... I oc hans hela

gaſta pina | werdogaſta 080h | oc hans dyraſta blodz

vegyutilſe sygdb 1 oc ' hælgaſta Forffens tekn jomffru

marie dröffwille og rorgh 1 oc benna hoffwiſFaſte jomf

frudom ! Qua hælgona beſkærman | Qua hælga engla

wælſignilſe | ada gudz vrwalda manna bồnei 1 oc °ſi

gherfulla ryculus oc owerſcrifft 1 Jheſus aff najaret |

judha Konunger | liffwandi gudz Ton 1 han wælſigne

mié 1.0 . P. 1.

19
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De å nu befrifne Runminnesmårdar anmärkte; äfs

wen ſmärre oinſtändigheter, hwar för ſig och alla gemen:

ſamt, hänföra deßa Runſtenars riſtning till en nybörjad

Chriſtendoins tid, till en tid, då denna Religion wäl inom wirt

fädernesland wunnit anhängare , men ännu ſaknade för

åtſkilliga iakttagelſer behöriga inrättningar , hwilken briſt

deß enſkilda bekännares omtanka oc, förenade bemödan

den ſökte att genom egna åtgärder erſätta , -förhållan

den, ſom i Swerige måſt fainmanträffa under tidehwarf

wet kring år 1100, innan landets inwånare enhälligt an:

tagit Chriſtendomen. Sedan , wid Chriſtna lärans widare 91

förtofran , kyrkor inera allmänt byggdes och kyrkogårtar

kornoi bruk, blefwo deßa erinringsmärken äfwen der af
ſtäbes af några få anbragte, men i en för deras plats

bättre afpaßad form , och någon gång ſynes en anhörigsfii

Otillhuggna Runſten blifwit dit inflyttad , för att få myco

ket ſäkrare och oftare komma i betraktande. Förſt längre at

frain , då man lärt fig att åtnöjas med den andakt, loin .

i kyrkan och af de andeliga förrättades, då iakttagandet af de

gamla Runſtenarnes uppinaningar tydtes öfwerflödigt,
hi

och deras föreinål kommit i förgätenhet, war det, ſom

deßa äldre wårdhällar undangömde inlades i kyrkornurar.

A
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IV. flocken.

Runriſtade Grafſtenar.

1

Så ſnart Runſtenarne mera allmänt med liten fins

go rum på kyrkogårdar och i kyrkor, ſaint der , ofta uns

der namn af hwalf, lades råſom griftwårdar öfwer den

aflidnes lägerſtad, måhända ett muradt grifthwalf, erhöls

lo de genom tilſhuggning en derefter afpaßad daning. Wi
finna deßa lagda , aflångt fyrkantiga grafſtenar, på den

öfra ſidan olifa danade, då en del äro tjocka och fullriga,

andra åter tunna och jema. Wi wilia och här ſerſkildt

anmärka :

1. Hwalfſten , swalf, Sulli, eller en kullrig upps

höjd betäckning, ſom ſtenhuggarne gifwit åtſkillig forin,

wanligaſt 3 :ne ſläta fidor, hwarigenom det hela haft nå.

gon likhet med ett likfiftlock 5) . Flera af denna art föres

fomnia i Weſtergöthland och på bland, en och annan i

Norrige och på Gottland. Wanligenär inſkriften riſtad

på de2:ne fantfidorna och den öfwerſta mellanſidan prydd

med blomwerk eller fors . Denna ſkapnad och deras in

ſkrifter witsorda tydligen deras uppkomſt under en be

ſtämdt Chriſten tid, bwarpå ſåſom bewis inå närmas ett

i Bautil, 937, 945 upptaget minnesmärke i Weſtergöth=

land ined inſkrift: Baroder låt gåra ſten denna åt Thors

gils : nu bidar (wäntar ) han det (du läſer ) pater nos

ſter ; Thorgils (war) Gerora ron och Baroders fy :

ſterfon ( och derefter med munkſtil: benees ). Åfwen desa

ſa wårdſtenar kunde egnas åt flere, nemligen en B. 977,

5) dfwen hafwa jemna, egentliga grafſtenar erhållit namn af

hwalf . Bland andra kan nämnas en wid Gießingholm på

Futland, i afteæningen (hos Worm . l. 286) femhörnig, med

tedningaf en biftopſamtlambetod forſet inom en fyrkant,

och widkanten inſkriften : gjorde hwalf (Run . oalf)

8fwer Thyrie Ebbes fon ..... Beder maria nådenis

. colaus Kar fons ſjål.
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tecknad med oriınınad vers åt 2:ne febgar, ( ifr. förut fió.

85.), och B. 939, Tre ligga mån under denna ſten:

Gunnar, Sigwat, halſten ; bägge med ſerdeles omſorg

buggna, och runorna upphöjda (bwareinot de wanligen

äro inhuggna ).

Å några är inſkriften , ofta lika lydande, med Rus

nor på ena och med inunkſtil på andra fidan, antydande

ſåledes att bägge ſkrifſätten då woro ſamtidigt gängſe, och

har i ſynnerhet en ſtenhuggare Harald wid deßas uthugg

ning warit behjelplig. Sådana finnas i Weſtergöthland:

en (ifr. Lord. Fornl. 87.) ined inſkriften : Botilter låt

góra (gera) hwalfften (hwalf) denna öfwer Swen

Tormofon , både med runor och latinſta bokſtäfwer ; bers

efter Sarald ſtenm & ſtare gjorde (det) , med runor , och

Ave Maria gratia med inunkſtil. En annan, funnen

i Slöta kyrkoinur 1786 , bar inſkriften : Beorn Sweſa

(i Runorne Sora ) ſon låt góra hwalfften denna efter

Margareta felaga fin , lifaledes dubbelt tecknas och

efter Runorna tillſatt : Haraldus me fecit i munfſtil ;

äfwenſå en på ugglums kyrkogård B. 938 : Reginmont

låt gåra hwalf (Run. hülli) öfwer Gunnar Esbjörns

ron ; ſamtorden : Haraldus me fecit Magister ſåſom på

den föregående. Samine Harald har äfwen buggit en

dylik B. 942, tecknad blott med följande muntſtil Oler

Shjaldolfs ſon låt göra hwalfſten denna öfwer Guns

nura felaha ſin goda : Haraldus me fecit magister,

En hwalfſten i ſamma landſkap, B. 943, med la

tinſk inſkrift i munkſtil, har blott wid ena ändan ined

Runor : Vaslør .... gjorde ſten . På en annan, B.

997, läſes i Nunor: Björn låt góra Thords ſten, och

ſedan med imunkſtil : hic jacet Thord, s. ö . Här ligger

Thord. Wid ſådana är det, ſoin de dubbla fini ſtoderna

blifwit ſtällda , en wid hwardera ändan. Då deßa haft

inſkrift, lärer den lagda ſtenen warit den förutan. Sfr

B. 982 od) ofwanföre fid. 135, 136 .

Andra þafwa 2:ne fidor i en ſpetſig upphöjning, lik

nande taket på et hus. En ſådan finnes wid Breiðabola

ſtad på Island, med ſtycken af en vers tid inffrift. Den

wid Wrigſtad i Sinåland ( ord. Fornlemn. 79: 1, 2.)

är tillika fölforinig eller bugtig, ineb en inyeket utplånad
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i inffrift, od kors tecknade på de ſtoder, ſom ſtå wid än

darna. Man finner äfwen dem, ſom tillika hafwa ett

underlag med baning af en kiſta , eller wäggar til ofwan

nämnde tafresning, dock att hugget i ett ſtycke. En af

denna owanligare art från Botkyrka i Södermanland ,

ſoin nu förwaras i Kongl. Muſeuin , har på en öfwerft

å den ſamina uppſtående lift eller fant en runriſtning,

innehållande : Karl gjorde ſten ofwer Björn, frånde

ſin , Swens och Bankfrids fon i Sammarby, hans

egendom : San ligger hår under denne ſten : Bents

fride och Carl efter ſon fin ; men nedomkring det ined

löfwerk prytta locket är riſtadt ined munkſtil:

OVI LEGIT ET NESCIT

VIR NOBILIS HIC REQVIESCIT

SIT MVNDVS SORDE

BIORN , DIC TV CHRISTE , PRECOR TE ;

d. ä. Den ſom läſer och ej fänner det, ( inå weta att)

här hwilar en ädel inan. Jag beder sig, Chriſte, ſäg:

Björn må wara ren från ſynder. Å fiftans fidor äro

uthuggna bilder och wid deß ena ända en rund corfor

a mig tillſats. Af lifartad forin, dock med faſta ändſto

der och utan inſkrift, äro de minnesmårdar på Huſaby

kyrkogård i Weſtergöthland , roin uppgifwas wara öfwer

OlofSkötkonung och hans Drottning,ſamt en öfwer Ke

til Nunſke på Capelbacken wid Dianda, alla tre i Weſter

göthland, tednade i Grewe Dahlbergs Sv. Antiqua et

hodierna.

Bland owanligare daningar af de till detta ſlag hö

rande Runſtenar är en på Friggeråkers kyrkogård, B. 941,

fom wid ena ändan är rund och öfwerft bar , under ett

incirfladt fors, bilden af ett fwärd ined runorna : Alihnu :

Worm anförer . 461, en från Norrige, hwars

fidor blifwit danade i 3neafſatſer likaſom trappſteg och

Runriſtningen öfwerſt. Wið Kirkbais kloſterkyrka på 36

land finnes en femkantig med en widlyftig utplånad riſtning.

2. Grafſtenar i inſkränkt och nit mera wanlig

beinärkelſe, eller flata ſtenar, nätt huggne ) för att läg

11

*) Egen i fitt ſlag är en ſten på Bolmsö, fåſom ide ſläthuggen ,

dode ämnad att ligga, förſedd med några få ſtrel och wid ena

ändan några runor.
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gas öfwer de gamles grafmar. Inſkriftsraden, ſom föl

jer ſtenens kanter , är i allmänhet rak och mera enkel : å

en del a ) blifwer den dock wid ſtenens ända icke twärt

afbruten , utan böjd och ſlutar i drafhufwuden ; hwilka, Ti

wäl ſom de på ſtenens fält ſtundom förekornmande lins

gor eller andra riſtningar, blifmit huggne i en ſmak, lif

nante de reſta wårdhällarnes; hwareinot på andra , b )

runriſtningsraden , jemngående ined ſtenens fant, afbrytes

wid deß hörn , och fors eller andra enkla teckningar ful

konligen likna grafſtenars. Å förra ſlaget, ſom i ſyn :

nerhet förekommer i de nordligare delarne af Göthaland,

är äfwen affattningen iner enlig med de reſta Runſte

narne, t . er . i Weſtergöthland: Zurer och Thorkel la:

de ſten efter Tofte fader fin , B. 947, ſå i Småland

1030, 1048, ſå ock i Halland B. 1080, i Öſtergöthland:

Rikulf låt gåra kummel detta efter Gerdar fader ſin;

Guð hjelpe anden, B. 923, få 868, och Bergwid gjor:

de ſten denna Gud hjelpe hans ſjål, 921; ſi

äfwen i Sinåland på Wiſingsö B. 1032.

Grafſtenar af den andra, wanligare arten äro äfs

wenledes affångt fyrkantiga, i allmänhet jeinbreda, ftun

dom ſmalare mot ena ändan ſamt, med undantag endaſt

af runriſtningen, få till huggning, kors och bilder , ſom

ofta i affattning, äfwen på Latinſka ſpråket, och årtal full

kounligt lika med de wanliga griftſtenarne under medelti

den. Gnſkriftens orðalag motſwarar Chriſina munkſtils:

ſtenarne, ware fig gifwet på modersmilet, t. er. Sår hwi:

iar 17. 17. Bedien för deß ſjål, eller Gud nåde hans

fjål! eller på Latin: Hic requiescit ( jacet) N. N. orate

pro eo, cujus anima (requiescat in pace) sit cum Christo,

iner och mindre enkelt uttryckt; t. er . Sår ligger Tha:

rand min, hwilket är hela inſkriften på en ſten i Me

ſtergöthland B. 988 ; wid Heide på Gottland: Sår lig:

ger Gerwald i Björns och hans husfru (husfrowa); i

Norrige: Gunnar Refwes ſon ligger hår, Worn . 502,

och på sland; sår hwilar Unneir. i allmänhet blifa

wer wandraren af deßa inſkrifter anmanad att fälla en

förbön, läſa fitt fader wir ( på latin Pater noster), m.in.

den aflidnes ſjäl til hugnad, t. er. wid Sferpsis i Ster

göthland. B. 912 : Går ligger Brodde i Egnaftad och

1
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B. 948 ;

Gilog ; Bedjom wåra Pater nofter deras ſjål till ro

och till nåde och för alla Chriſtna ſjålar.

Ofta är hela inſkriften en ſådan uppmaning; t . er.

i Helwi: Bedjen för Olofs ſjål; i Silte : Bedjen for

Botwid Ragnwaldsarfwes ſål; wid Lädebro : Bes

djen før Botlikrar ſjål i Wik,ſom hår hwilar (Nun.

hwilis ); och en annan : Bedjen til Gud for Buteida

ſjål af Berg ( Run. Bierhi), rom hår hwilar. Stun

som åter utgör hela inſkriften en kort bön för den aflits

ne, t. ex . i Norrige: Guð hjelpe Magnhilds ſjål; Ser:

ren Guð hjelpe Ketils ſjål, W. 462 ; på Fårö: Gud

nåde Botulfs ſjål, Worm . 495 ; i Gammelgarn : Jeſus

Chriftus nåde Salwia ſjål! Bedjen pater nofter för

Salwia ſjål ; i Klinte : Jeſus Chriſtus (Run . Giſus

Xhriſtus) måde Botwids ſjål .....; i Weſtergöthland

wió Brunnum : Signe (wälſigne) dig ....

och wid Sparlöja : hans ſjål hafwe himlens glas

dje, amen; in . fl. såfwen föreſtafwas bön till. Helgon, t.

er. Friðger och Alwald och Rodaid låto gồra detta

ftenhwalf efter Xodorm fader ... ſin, Bedjen før

hans ſjål: St. Bartholomeus gøre miſkund med Rod

orms ſjål, Amen. Anmärkningswärdt är att de lef

wande ſielfwe begärt att för dem efter döden ſkulle bes

dias, t. er. wid Atlingbo: .. tiaud, Ludwilt Utlings enka,
hon låt gåra hwalf ofwer fin fon ; och han bad låt

bedja för hans ſjål: Jacob ' Ormasarfwe gjorde

ftenen .

Den allmänt antagna Catholſta tron på deßa förbös

ners werkan att komma den aflidne till godo, uttryckes

ganſka beſtämdt; t. ex. i Kablingbo, wid kanten af ſtenen :

De låto ' góra denna ſten öfwer ..... wåra boner

och pater noſter och Awe (Run . Aft ) Maria Rode

fos's ſjål till godo ; i en ferſkild incirkling på fältet af

famma ſten tillägges : 600 fjål, rom ...... Den , ſom

beder får honom , oå njuta bide Catharina och Bot:

wi och 27icolaus godt af denna bôn .

Att än ytterligare förſäkra fig om deßa böner, hafs

wa de gamle gifwit faſtigheter till något wißt Helgon

eller någon Andelig inrättning, med föreſkrift att derfö

re ſkulle årligen hållas ſjälamäßa, hwilket äfiven till yt:
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termera wißo blifwit på ſtenen med Runor antecknadt;

t. er . på Fleringe kyrkogård: † Gud nåde Segwads
rål, rom hår hwilar; han gaf ett öres låges (Run.

laihi) jorð till den Seliga ..... Marhit (Margareta)

(för) dem ſkall hållas (Run. lehias ). ä . Tägas,

ſiungas) tålamäßa hwart år; Bedjen för Margare

tas ſjál ; Botolf i .... förde mig hit. Något dy

likt har warit angifwet & en ſtyckewis utplånad ſten i

Klinte Kyrka, hwari ännu är tydligt Rodwald

af Suldånga hafwer gifwit del får ſin ſjål och

ſin faders ſjål och för Alwes ſjål .....

På andra lemnas underrättelſe när den aflidnes års:

begängelſe (Run. artid) inträffar; t. er. på Munka

twärå kyrkogård & Ysland : Sår hwilar Wigdis Årnes

dotter ; Gud frede hennes ſål! Rennes årsbegångelſe

hålles 3 dagar (Run. nottum ) före Mariemåfan

Til deßa börer wäl äfwen inſkriften på Fläbfitarne &

en bild , ſkuren i golftilior, i Norrige, W. 517 : Sår hwi:

lar Elin Xeds dotter : Sennes årsbegångelſe hålles

Clemensmåße afton , d.ä. den 22 November (eller das

gen före Clemensdagen , ſom är den 23 November ).

Någon gång anföres att den aflione äger ſtenen ; t.

er, wid Lädebro : Bonden i ugnabo ligger här . under;

han eger mig ; i Othem : Bedjen Gud för Margretas

Gål af Othem ; (hon ) åger mig ; wid Heinum : Zico:

laus Rinte eger mig. Mera owanligt är att blott

namnet, utan widare anteckning, är inhugget, t. er. wid

Garde : Olafer Bobbenarwa , jemte ett bomärke, ſamt

å Mule kyrkogård på Ysland : Ingiridr, d.ä. Ingrid.

Gi rällan nämnas, likſom å andra minneswårdar,

de närinaſte anhörige, ſom beſörjde ininnesmärket, t. er.

wid Lye: Botolf Megensarfwe låt göra denna ſten;

i Mäte: Suſtru Gertrud .... i Melna, hon låt hug:

ga denna ſten ofwer fin (hus)bonde; i Sundre: Thord

.... låt göra denna ſten ofwer ſin huſtru och fina

barn ; i Norlanda : Jacob och Boteid ' (?) låto góra
denná ſten efter Arvid ſin ſon ; i Hafdhei : Catha

rina i Weſtergårda låt göra denna ſten ofwer fin
mos
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moder , Botwi Sigtryggs; i Grötlingbo : Catharina

Johans husfru (Run. husfyra) i Sundre, hon låt

göra denna ften ofwer fin moder Botiaud , Jacob

Sigleiksarfwes huſtru ; Bedjen Pater noſter får hen :

nes fjål; i Lädebro : Bedjen edra boner för Botolf

fmed och Olof hans pon låt göra mig ; på Anga kyrko

gård : Folkar iÖſterby han låt göra mig, ofwer ſin
fon Rolleig : Jeſus Chriſtus nåde hans mål och alla

Chriſtnas ſjålar, Umen , Umen ; På Fårö : Guð nå

de Laurens ſom låt göra mig för ſin ſjäl och får Uico

laus fin broderſon ..... mig göra ; Botolf, rom kyr:

kan byggde ( ?), han gjorde mig ; Jeſus Chriftus na:

de alla deras ſjålar, rom hår hwila, Amen ; m . fl.

Man finner ock dem , ſom derwid äfwen warit otänkta

för ſig ſielfwa , t . er. i Silte: farger , låt göra mig

ofwer ſin fader och moder, Botfrid och Botwi och

Dowat och mig t Chriſtus marie ron nåde alla hår

under hwila, alla Chriſtna ſjålar !

Andra åter finnas affattade på latin, ſom med Ru

nor blifrit uttryct, t. er. Ingeborg filia Armunti ja :

cet hic, B. 1140 ; i Skåne wid Hoby : Anima famuli tui

Benedikti tekum . ſine fine rekwiefcat in pare, Amen,

W. 180; Pasbirnik Lang fum fubp in Kriſti reklſcens

W. 442. D. ä. Asbjörnus hic Langsum cumulaws in Chri

sto requiescens; ſaint wid Alrum i Skåne den wanliga

Ánglahelsningen fullkomligt utſkrifwen : Ber ligr Silfulf

Swens ron unbir ; Uwe Maria Kratia pominus te!

kum benepikta tu in mulieribus et benepiktüs fruks

tus wentris tui, Amen ; W. 176.

Stundom leinna deßa minnesmärken en fånoggrann

upplysning om fitt tidehwarf, att de angifwa årtal, dels

någon gång enligt nu wanlig tidsbeſtämning efter Chriſti

födelfe uttryckt, men oftaſt på ett dei eget ſätt efter en

Ferſkild gainaldags påſktafla ), hwars innehåt kommer

7 ) Genom den för ſådana benämningar nyttjade tafla , hwilfen

blifwit ända til mår tid bewarad och nu , med
till

att pröf:,

wið detta arbete bifogas, är läſaren ſatt itillfälle

wa rigtigheten af här gifna beräkningar och med det ramma
ręt

20
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att på ett annat ſtälle närmare förflaras. Med wanlig

årsberäkning finnes en ſten i Lädebro kyrka af följande

lydelſe: Gud nåde Liclas ſjål , ſom ..... góra; fem

tuſende tu hundrade år woro gångne från Adam och

tuſende år, trehundrade år och femtio år woro från Guds

börd och .... døden , möjligen utmärkande digerdöden

år 1350; ſamt i lye: Denna ften låt huſtru Rufwa

góra ofwer ſin husbonde Jacob iMannagården , ſom

ſkjuten wardt med en boße ſten ( fanonkula ) af Wis:

borg, når Ron, Erik war belågrad på fôrenåmnda

flott; då woro lidne ifrån Guds bård 1400 år och

ett år mindre än 50 år ( d. ä. 1449). Bedjom att

Guð nåde hans ſål och alla Chriſtnas ſjålar. Med

beräkning derjeinte efter påſktaflan, finnes en annan der

fainnaſtädes , innehållande : Jacob i lilla Rona, han

låt gåra en ſten efter ſin fader Olof och ſina bröder

Likwid och Simon . Bedjom för dem och alla Chriſt:

na ſjålar. Då woro lidne efter Guds bord fjorton

hundrade år och ett mindre än femtio (1449 ) och i

det året war p (efter Lat. beräkningen VI) Prim ( eller

Gyllental) och R ( efter munkſtilen E) Søndagsbokſtaf

i tolfte raden .

Med beräkning endaſt efter påſktaflan , förekommer

en på Seide kyrkogård: Bedjen för Peter Kóparfwes

fjål San dog 7 nåtter efter ny, då war # (D) och

(Ví neinligen Söndagsbokſtaf och Gyllental) i 14:de

raden (ſom antyder år 1506 ); På Sangwars kyrkogård:

Ganwid och Botwid Baſle m. fl. låto hada en ſten

åt ſin fader Rotair ; Jeſus åge anden , Gud allswat:

dig hafwe deras ſjål! Då war Loger ( d. ä. XIV)

Gyllental och P (A ) Søndagsbožſtaf (ſomn

inträffade år 1514 ). På en annan ſten derſammaſtades :

Botreif i Flintwik låt göra mig öfwer ſin

Jacob. Gud nåde hans ſjål! Då var n (1 ) Gyli

lental och b (C) Såndag. På Hemsö kyrkogård: Bot:

inre bwarföre intet afſeende Punnat fäſtas på de godtydliga

förklaringar , hwilka finnas i anf. Samlingar för nord.

forndift . II: 14—30.
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ulf Gannarfwe låt göra denna ſten dfwer Botaid

af såggeby och till Öfarfwe, men då jag wardt ſkrif:

wen , war * (G ) . Søndagsbokſtaf och st (XVI)

Gyllental i tolfte raden (d. ä. 1459); Dparfwe han

Tkref mig ; Amen .

Andra hafwa i en ferſkild latinſt inſkrift angifwet

årtal , fåjoin i Walſtena fyrka : Sigfrid i ffwene låt

göra denna ſten ofwer Botaid ſin dotter och öfs

wer Luleif från 17orregården i Botlinge, med rus

nor på kanten af en ſköld midtrå ſtenen , inen deroina

fring wid ſtenens kant med minftit: Anno Domini

MCČCXXVÍ obierunt Avtlevus Bothlingnis , que in Nordr

gardum etfilia Sigfridi quorum anime requiescant in

pace; d. ä. År 1326 dogo Audleif från Norregården i

Botlinge och Sigfrids Cotter, bwilkas fiälar i frið bwile !

Sådana grafwårdar finna wi gjorda för män , qwin

nor och barn , utan afſeende på perſonen och utan anfos

rande af medborgerliga anſeendet, annorlunda än att af

några inſkrifter upplyſes, det de äro- riſtade till minne af

förmögne, werldslige inän. Andra förekoinma dock, ſoin

äro gjorda för Preſter eller Andlige, råſomn: 5år hwilar

Sira (Herr) Jidemetter preft, Marie fader ... Bedjen

Pater noſter för hans ſjål. Thorſten gjorde mig. W.

520 ; i Sja : Jacobs röner i Borglåto gåra ſten ofwer ſin

fader och fin broder Serr Jakus (Facobus? ), fom ågde

(ſåſom kyrkoherde) Oja kyrka. Mina goda vänner!

bedjen för deras ſjålar och för Sagwald A les fon ; de

hwila hår under. Butle kyrka : Sår hwilar Serr

Johan Rodars fon af Atlingbo. Walſtena kyrka med

munkſtil: Anno Domini MCCCL obiit Dominus Petrus

Curatus eccl. in Walgusten dictus Bingil de Gautem,

cujus anima sit cum XPO (Christo), o . ä . År 1350 dog

Herr Peter, kallad Bengel , ifrån Göthem, fyrkoherde i

Walſtena, hwars ſjäl ware med Chriſto , och derefter ined

Runor: Dlafr Bingil lit gera mif yfir Sera Petr

d . ä. Olof Bengel lät göra mig öfwer Herr Peter (fr.

17ord. Fornlemn. 32 ).

Sådant är hufwudſakliga innehållet af de 170 inig

bekanta minnesmårdar, ſom tillhöradenna art, bland hwil

ka några träffats i Swea Rike, i Öſtergöthland odh Smås
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land, flere i Weſtergöthland och Norrige, faint åtſkilliga i

Danmark, men de fleſte på Gottland. Häraf bewijas

tillrädligt att de ej blott till ſkapnad, utan äfwen till ins

nehåll, äro sanade fullkomligen enligt Chriſtna bruket,

eller att de haft ſamma beſtämmelſe, ſom de wanliga með

munkſtil forfedde medeltidens grafſtenar. Af den jemte

Munriſtningen ofta befintliga inunkſtilen ſynes , att i Swea

Rife och dertill hörande Söthaland runriſtade grafſtenar

cillíommit i ſednare hälften af 1000- och början på 1100

talet , eller wid och ſtrart efter Stenfilſka ättens ſtyrelſe

tid ; men af angifna årtal ( ifrån 1326 till 1514 ) är owe

derjägligen upplyſt, att i ſydliga delen af Göthaland, och

di warande Danſka orter, ſerdeles på Gottland, grafſte

nar förſågos meo Runinſkrifter under 13- och 14 -hundra

talen ſamt in på 1500-talet.

$

1

bo

i

6

í

11

T



V. Slock e 11.

Runriſtningar på Bohagsting.

P& byggnader of teraš inredning, ył bobageting,pryde
nader, wapen och andra redſkaper, roin behöfdes i allmän

na lifiet, nödiga wid ſerſkildta lefnadsyrken eller hushåll

beſtyr, hafwå många anteckningar blifrit ined Runor upps

fatta ; men blott de, ſom riſtades i waraktigare äinen ,

hafwa kunnat bibehålla fig tid wåra tider.

fmer Dörren i en byggning & Molde gård i Lewede

ſocken på Gottland är inſatt en trekantig, wäl buggen

ſten , på hwilken blifwit med Runor öfwer en Franſk lilja

riſtadt: Šiaukim giarpi mik Rialira Botmuntr maes

ſtari af Eivan ut Butair litu giara ; d. ä. (Joakim )

gjorde mig, ic. En ſten , ſomu förmodas wara tagen från

något af de å nämnde ö befintliga gamla faſta huſen, och

hwilken från Urgude i Sproge ſocken blifwit heintad till .

Thomasarfive i čiſta ſocken, var följande inſkrift: Betar

yfir Guparfa, han lit gerwa tißan mur of ſtufona.

of babi ſendær lyftap onsdahinom fyri Katrinomero ;

ta war p Sunudahr of r prim i fiurtando rado i

tafon ; d. ä . Beden för Gubarfwe, han lät göra denna

inur och ſtugan , båda fulländades på en gång Onsdagen

för Catharinemäßan; d P (A) war föndagsbokſtaf och

r (XIV) Gyllental í 14 :de raden & taflan ( eller den 22

Nov. 15148). På den ena af 2 :ne i marmor huggna

*) På en liten fliſa, rom tillhört ett af ſtenar uppförbt wird .

teden , funnenpå ön Kingitoarſuk wid Grönland år 1823,

är inhugget: Erling Sigwars ron och Bjarne Thords ron

fame Endride 0008 ron lördagen före Gångdag upp:

förde (ladade) denna wård och röjde (platſen ellerriſtade

runorna ); hwarefter följa några mynder (like dem ſom fun:

nits på en dopfunt i Norum i Bohus län), med hwilka man

förmodat Runriſtaren Punnat bafia i ſyftning att antyba

ziffror. Ant. Annal. IV , 309.
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portſtolpar wid Sigreips gård i Wamblingbo rocken läſes:

Olafr Lupr giarpi us, d. ä. Olof Luthr gjorde eß. På

en jernſtör, ſom uppehållit hwalfwet till en ſpiſel i fain

ina landſkap, men blifwit, derifrån förd till Dagsnäs i

Weſtergöthland och federmera bortſåld, war inhugget: x

Botmuntr kullans han lit gera hila murwerk of

ſialfr gerbi trri werkſtuwu of ſumarhus, ta war *

ſundahr of brimſtafr i trettando rado ok lyfta:

des a rantu Simiute afton . Markit hit huſtrun,

d . ä . Botinund Gullands, han lät göra hela murwerfet, och

gjorde fjelf denna arbetsſtugan och ſominarhus; då war *

(G ) ſöndagsbokſtaf och Ľ( VI) Gyllentaļ i 13:de raden

och ſlutades (arbetet) på S. Simon Sude afton (den 27

Nov. 1487 ) ; Margareta het huſtrun. Sagorna omförmä
la ſkrift på bielkar, ſparrar, ſtolar och ſängar på Ysland,

äfwenſon på Sföldarnes rand, utan att angifwa denna

ſkrifts beſkaffenhet; men å en ljusblå bonas eller duk ined

åtſkilliga utſydda bilder, hvilken råſomn altarkläde i Bils

dens kyrka i Norrige blifwit till ſednare tider bibehållen ,

W.474, war på en liſt ined Runor märkt: Lodan mars

Kapa war Xaknilti ſyſtur totur ſinni, hwilket, om in :

ſkriften är fullſtändig, wäl ſkall antyda, att Lodan märks

te, (ſydse) detta åt ſin ſyſterdotter Ragnhild; och af Saro

omnämnas äfwen Runor, tecknade på bälten .

Ett dryckeshorn, ſom tidhört Biſkop Brun i Norrige,

har en rimmnad påſkrift med Runor :

prekar pretkwotl felpur
pa oeil helpur,

bwirken , i följd af mindre tydlighet eller mindre trogen af

ſkrifning, är ſwår att tolka , men i fitt nuwarande ſkid

tyckes wilja erinra, ' att modiga kämpar wäja icke trät

ord, när ölet flödar. Hwad åter inſkriften på det ſtora

i Danmark funna guldhornet innehåller, låter ſwårligen

beſtämina fig, få länge deß Runmynder äro oß mindre
bekanta.

En förgylld fillwerſked i ft. Fornlemnings -Sanxin

gen i Stockholin har omkring ihs , d. ä. Jeſus ' ), och

) Att munkarne med denna förkortning ibs eller IHS (af Gres

lifta IHXOYE, imoovs) beteďnat blott namnet Jeſus (Jhesus),
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1

m.cd.l.i s. ä. årtalet 1451, runinſkriften : matin ftri huns

ger ſtiri firi luſta , ſom ſynes påminna, att maten må

wäl anwändas att ſtilla hungren, men ei mißbrukas till

fråßeri; hwarwid är tillagot ined munkſtil: hialp s.ma

ria stelf tridie ; en ſkön Mariebild utgör knappen els

ler ändan af ſkaftet, och det tyckes wara å den hel. jung
frunswägnar, rom utanpå ſkeden i en wacker ſlinga gifs

wes följande runriſtade warning:

Warin firiwen fwo jah bebær

tænkin o mih, fwo jah o ibær ;

d. ä. Waren förſigtige, ſå jag beder;

tänken på mig, ſom jag på eder !

På ſpjuts, yr- och piff -ſkaft, på ſtafwar, alnar, klapp

trän, aſkar, in. fl. husgerådsſaker, riſtades Runcalendern ,

och ſtundom derjente någon anteckning, råſom Bjørn ha:

ki Fata ſtafin eller Björn Hafe ſkar ftafwen ; men blott

å en ſtenyra har man ännu fått ferunriſtning 19), hwars

åldrighet dock icke blifwit lika beſtämd, ſom deß innehad.

En åra till en båt, hwilfen , förinodligen från Gröns

lands öſterbygd, år 1668 blifwit uppdrifwen på Islands

öſtra fuſt, ſäges warit tecknad med Runinſtriften: opt war

el daradr erek dro pik, d. a. ofta blef jag matt, då

jag drog dig ; och äfien handelswaror, t. er. Hwalroß

tänder, ſom inan i 17:de århundradet funnit på Island

och anſett komma från ett år 1266 ſtrandadt Grönländſkt

ſkepp, uppgifmas hafwa i målrunor haft påſkrifna röda

märken , ſom antydt deras ſtorlek och beſkaffenhet. - Om

wi än icke, nu för tiden kunna förete många af de lätt

förgängliga, hit hörande ålderdoinsleinningarne, är det an

förda dock tillräckligt att witsorda fornbruket. Sin ſerſkilda

uppmärkſamhet förtjenar härwid den omſtändigheten , att

de wapen, redſkaper och ſmycken , hwilka i äldre tider, Tå

ſom den aflidnes tillhörigheter, lades ined honom i högen

od nu till ſå ſtor mängd blifwit upptagne och förwarade,

inga Nordiſka runriſtningar framwiſa : hwilket förhållan

är med erempet i Swenſtt Diplomat. I : 319, not. 3 tydlis

gen ådagalagdt; att tolka deßa bokſtäfwer med Jesus Homi

num Salvator, o . ä . Seſus menniftornas frälſare , är ett

reonare tiders påfund.

so) Jouna, 10 Bäft. fid. 358, föli.
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1

de är ett nytt bevis att Runornas allmännare bruk iđe

tillhört wåra äldre hedendomstider , utan bufwudſakligen

den ſtadgade chriſtendomens förſta århundraden, då de oct

framträda fårom i ſynnerhet den ide boflärdes ſkriftecs

fen ( ifn . ft. VII, 4.)

Här torde äfwen böra nämnas, att på ett fittande

Marmorlejon af Grekiſkt arbete, hwilket wid eröfringen

af Athen 1687 blifwit derifrån fördt till Venedig, finnas

några ſlingor, i hwilka Nordiſka Runor blifwit inritade,

troligen af någon Nordbo, roin i inedeltiden beſökt Grefs

land, inen inſkriften är förmycket utplånad att deß ly

delſe kunnat inhemtas. England har man funnit en

guldring med oinſkrift, och en ring med inſkrift i jaſpiš,

af owanligare runarter. Mynderna, ſom finnas uppdrif

na på ena ſidan af tunna penningformiga gyllene prakt:

finycken, de ſå kallade guldbracteater, bland hwilka flere

upptagits ur Swenſk jord, ſamt ett figill, funnet i Dan

mart, ehuru be likna Runor, bafia dock ieke af de hittills

bekanta Runrader kunnat til innehållet förklaras, och des

ras urſprung är, efter all anledning, icke Skandinawiſkt.

L
2
222
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VI. flock e n.

Runriſtningar på Kyrkors tillbehör.

vifa fom Runinſkrifter blifwit fatte å enſkildas bus odi

bohagsting, riſtades de äfwen å kyrkobyggnader och deras

tillhörigheter, Hwarwidi dock deßar fåſomimera waraktiga

och bättre wårdade, blifwit till wår tid till ett ſtörre an

tal bibehållne. Sådana Runinſkrifter finnas :

Styrkors murar och wäggar i Weſtergöthland, Små

land, Gottland, Upland, ſamt några i Danmark och

Norrige, äfwenſom på Lunds, Weſterås och Thronda
hems Domkyrkor;

P& Kyrkodörrar i Småland, Weſtergöthland, Söder:

mnanland , Dalarne, Gottland och Norrige;

P& Metallringar , faſtſlagna wis kyrkornes dörrår,

i Helſingland, Upland, Söderinanland, Dalarné och

Norrige ;

På ett Aitarkläde i Norrige, ett altarſkrank i Bles

kinge, ett monſtrans och en fattigbößa i Norrige ;

På rökelfekar & Fyen i Danmark och i K. Fornlemings

Samlingen i Köpenhaming

P& Dopfuntar i Skåne, Småland, Sottland, Borna

holm , Bohuslän och i England ;

På Klockor i Weſtergöthland, Småland, Gottland, Ski

ne, Weſtmanland , Wermland och Norrige.

Runriſtningen tolkas deßa anläggningars heliga be

ſtäimmelſe, t. er. å Holms kyrka i Norrige , att den är

byggd : Gud till åra ... Atle till aflat (förlåtelſe ) får

ſynder .... för ſig ſjelf och för aüt Chriftligt folk.

Helgedomens tillegnande angifwes wid Stebergs kyrka i

Runorna : þetta hus er wikt o Trotne warom ok mos

21
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por hans Mariu ok Petre poftula , d.ä. detta hus

är inwigdt åt wår Herre och hans moder Maria, ſaint

Apoſtelen Petrus. Af den ofullſtändiga inſkriften på en ſten

från Brynderslev i Danmark: Birkia er Friſt Fant

mannum, och på andra kanten : Swen ſun Gerinuntar

til miſkunta, inhemtas åtminſtone att den angår en chri

ſten kyrka och en Swen Sermunds ſon till miſkund.

Bilder äro ſtundom genom Runor, riſtade bredwid

dem , till nainen beſtämda, ſåſoin & en popfunt af ſand

ſten wid Åkyrkeby på Bornholm i bågar öfwer halfupp

höjda bilder , utwiſande i 11 genom pelare begränſade af

delningar ') wißa händelſer, hörande til Jeſu Chriſti jor

diſka lefnaðslopp , följande utförliga, men på några ſtällen

utplånade förklaring : (Afd, 1) pita ir fanti Gabrel of

f.... ſanti Maria, hon ſku ( 2)Iti barn fudi [ .....

Seliſabet of Maria of hailſas (3) Ziar bwilis mas

ria, ſom hun barnfudi, ſkabera himis ok jorpar, ſum

os liuſti. ( 4) þita eru pair prir Funungar .... Kiarpu

ofr (5) warn dti (d. ä . Drotti) . drotin . (6) Siar

ribu þair burt prir kununkar ( 7) Tiban pair

Drotin (8) pair Jupar toku (9) warn Drotin
ok

is )

(11) ok nihipu hiar Jobar Jeſus a krus .... D. ä.

( Afd. 1) Detta är St. Gabriel och ( rade) St. Maria hon

( 2 ) ſkulle barn föda. (Här mötas) Elifabeth och Maria,

och helſa hwarandra. ( 3 ) Här hwilar hon, ſom barnfödde

honom , himlens och jordens ſkapare, fom oß återlöſte.

(4 ) Detta äro de 3 Konungar (wiſe männen) .... giorde
offer (5) &t wår Herre ..... Herren. (6) Här redo de 3

Konungar bort, ( 7 ) ſedan Se Herren. ( 8 ) De ....

Fudarna togo ( 9 ) wår Herre och .. (10 ) ſedan ledde

dädan bunden ( 11 ) och naglade här judar Seſum

wid korſet .... På Gottland finnas på Jopfunten i Bard

lingbo blotta namnen öfwer Chriſtus, Maria, " Engelen

och de 4 Evangeliſterna, ſamt i Dalem likaſå; der

föreſtällas dock endaſt de 4 Ewangeliſterna. Wis Tun

ſtads flockſtällning i Norrige W. 498, på den ena af 2:ne

ifrån gamla kyrkan flyttade plankor förekommer : Petrus,

f

C

1) Aftednad och beffr. i Ant. Annal. IV : 140 odh Eaß. 3, 4 .
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Paulus, Anpreas, Markus, Maria , Matheus, kus

kas, Jóhannes, tetra kramaton (d. ä. Tetpaygauuatov,

tetragrammaton eller Guds namn Yehowah, ſkrifwet ined

4 bokſtäfwer 71.71), aknos alios ( d. ä. åyvos dylos

eller Guds Heliga lamb), Annail, Mißail, Jeſus, Kri:

ſtus, Ru ; och på den andra Maria M. hila, hila Je:

ſus Kriſtus, hilp Sakon ; Namnet Jeſus likaledes på

trämonſtranſet i Nye kyrka, och jemte lambet med reger

fanan i upphöjdt arbete på en ſten wid Wandrup W. 444,

läſas Runorna a (k)nus Tai, d. ä . Agnus Dei, Guds

lamb.

Någon gång är blott ett eller annat namn anteck

nadt, ſåſom kyrkans med Runorna Irastrb på Särs

torps kyrkdörr i Småland ; Johan på Lekeryds Sakris

ſtiedörr i famına ort ; Anaſtaſius, Andre, på Hulterſtads

kyrkdörr. Så äro ock namn flerſtädes med Nunor an

tecknade & Throndhems Domkyrka 2). Siguro,ramt Barpt,

tillika med en något längre ned med ſwärta ſkrifwen Run

anteckning i choret wis Loom i Norrige, tyckas tidfännagif

wa att deße haft någon befattning med denna byggnad,

kirkiu ap Diumu. På Kila klocka i Wermland läſes

blott Petrus Kuratus eller att Peter war Kyrkoherde då

klockan göts. Wid Åſumn i Skåne angifwes ined Runor

på en ſerſkild ſten, utom annat, äfwen att Abſalon war

Årkebiſkop ( i Lund ), då kyrkan byggdes.

På deßa föremål har arbetaren ofta med Runor an

tednat fitt namn och fin åtgärd. Så läſes & Wallentu

na kyrkwägg : Andor telhoi þinna fagra ften hoſt, B.

59, d. ä. Arnthor tälgde denna wadra ſtenwägg, ochwid

ſödra hörnet af ſamma kyrka : Tafip talhdi; Kup Trus

tin hialpi ontu alra Kriſtina ; d.ä. Dawid tälgde ; Her

ren ( Drotten ) Gud hielpe alla chriſtnas ande ! Stebergs

kyrkmur i Norrige : Stein pænna kærpe Botolfr ſteins

meſtaræ, d. ä . Botolf ſtenhuggare gjorde denna ſten ; en

ſtenpelare i Throndhems domkyrka har riſtningen : Åmunpi

han riſti mik ; Gub fihni (wälſigne ). Uti Rådene

kyrka i Weſtergöthland: Biriki, Birita , Petar ok Aki

gyrpi kirkiuna, Uſur ok Skule ok þorpr of Knar i

3 ) Klawer, Norfte Mindesmært. fib . 20 , 22 .
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fiwat ſta, eller Birger, Brita, Peter och åke gjorde kyr:

kan . Hidalfbågen wid Helwi på Gottiand innehåller:

Lafrans Botwiparſun maiſtara gerbi Kirkiu biſa af

Yikilaim , d. ä. Laurens Botwidson , mäſtare från Eſke:

lem , byggde Senna kyrka ; på Elghults kyrkdörr i Små

land: Kirk þuſwi hak Ruparnn, eller (Nudarn ?) upp

högg denna Kyrka, och någon åtgärd af Boſe wis Sfate:

löfs kyrka , Skarma(nslefs) ... kirkiu , tyckes wara an

tecknad i en mycket utplånad riſining. Liſterby i altares

fkranket: Towe gjorde och hopfogade mig , Towe må:

lade mig, W. 218, och Å Björkſtads kyrkring: Guð ſinne

(wälſigne) iper mæſter Rupinger og Bo fris ; alfa!

o inſkriften på en uitwändig pelare. wid Lunds Domkyr:

ka : P # 1: * + B ADAMs børn , eller Gud hjelp ADAMS

barn , har byggmäſtaren Adam van Dure år 1525 på ett

eget ſätt utmärkt fitt namn, med hwar bokſtaf på ſin ſköld

exter Runorna, hwilka åter utan widare tillägg finnas,äf

wen på en pelare, inne i kyrkan . Akutr Earpi tør 8. ä.

Asgöt gjorde (Wersås kyrkas) dörr; farwaltr jarnadi

tur, jernbeſlog dörren ( till ſafriſtian i Hörsne, likaſom

föregående , i Weſtergöthland ); Usmutar (Uskutar ? ) far:

bi tórar lafri, d. ä. Asgöt gjorde dörrbeſlaget, på Wi

fingsö gamla kyrka ; peur hurbir Kerper porbro Etafi,

en Bari ringana gupo s. ä . Dörrarna (wid Ringsager

i Norrige ) gjorde Thord & (Etaf ?) , men ståre ringarna

( Dörrjernen ) goda. Af inſkriften på Göthlunda kyrkdörr:

Unutar junfru er min ro un..t wiper min foteli:

Anutar meſtera maber were, finner man åtininſtone

mäſter Anunds namn. I ſynnerhet' hafwa de, ſom för:

färdigat kyrkokärl, & de ramma utſatt fitt namn , fåſom

Mårten på dopfuntarna i Sallerup, (Hör, Söderwiddinge,

Ørtofta och Lilla Harrie) i Skåne: Martin mik giarpe,

Mårten gjorde mig ; få Mäſter Gacob Röd af Sinneby,

ſom tillwerkat rökelſekar för flere , i ſynnerhet Fyens kyr

kor, och derå riſtat med Runor, än : Jakob Rolut gjor:

pe mik, eller Meſtar Jakop Raup af Sinnebu hr göra

mik, Geſus Kriſt; än det famina på Latin med Rus

nor : Magiſter Jakobus Ruffus faber me fecip , eller

Magiſtar Jakobus Ruffus faber me fecip ; Gup ſi ...

0. f. W. Likaſå : Mieſter Bo guorpe mik, nemligen Breg

ninge rökelfekar; Si: Sunr Earpi..... dopfunten i No



165

rum ; finfipr hiak pata kar a Tiura biærge, d. ä.

Finwid högg detta kar, (dopfunten wid Blädinge i Små

land) på Ljuraberg ; Rupman Karpe mik, Urdals klocka

i Norrige; Unulfr karpe klokko peiſo, d. ä . Unulf gjorde

i denna klocka, nemligen en liten klocka, ſomn wid fielfwa guds

tjenſten i Catholſka tiden begagnats ; och är härwid Hei

de klocka på Gottland anmärkningswärd genom fin in

ſkrift: Inkemar of Olof, de Swenſko men , tair guto

tiſa klocko, d.ä . Ingemar och Olof, de Swenſke män,

- de göto denna klocka.

På en ſerſkild ſten har blifwit anmäldt, hwein ſom

dragit förſorg om kyrkobyggnad, råſom i ſtaden Lund : Tu:
ki lit Kirkiu kirwa auk..... Toke lät göra kyrka .

och på Oddernäs i Norrige: Urintr karpa kirkiu pera,

pa ſunr, Olafs hins hala, a upali ſinu 2.506 , d.ä.

Arend På, Olof (den hales ) Halles. ſon, lät på ſitt odal

gods uppföra denna kyrka.

Runinſkrifter angifwas äfwen werkliga uppoffringar

och gåfwor till kyrkor, ſåſom på ett röfelſefar i Köpen

hainn : Magiſter Jacobus me fecit, Toke köfte mik ;

Maria ! På ett annat : Wefter Jacob gorba mik , han

gifwar mit pane hail rik kail m ..... På en liten

metallſföld å en lejonbild, ſom fordoin ftått i Watnsfiords

kyrka 3 ) på Ssland och blifwit anwänd till wigwattens

kärl: Leon þetta er gefit Gupi til dyrpar of hinom

belga Ulaf at Watsfirpi af þorwaldi ok pordifo, D.

å. Detta lejon är, Gud till ära och den helige Dlof, gifs

wet till Watnsfiord af Thorwald och Chordiſa 4).

För fina åtgärder hafwa de andäktige genom deßa

inſkrifter begärt att i förſainlingens eller läſarens förbö

3) Rejonbilden är ihålig med en öppning å hufwudet, hwariges

nom inſlogs wigwatten , hwilket åter genom hål på den ut:
räckta tungan utgöts öfwer folket.

4) Denne Chorwald, ſom afdagatagit Rafn Stenbjörnsſon och

att förſona ſig med kyrkan, företagit en walfart til Rom ,

gifte ſig efter bemkomſten meb Chordis,den namnkunnigeBags

mannen Snorre Sturleſons dotter. Han blef år 1228 af

Rafns ſöner innebränd. Lejonbilden ägdes i wår tid af

en bland denne fagmans efterkommande, Prof. Chorlacius
Köpenhamn.
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ner wara inneſlutne. Byggmäſtaren Gunnar, ſoin uppfört

Tingwolds kyrka i Norrige, har i en hwit ften öfwer als

taret ined Runor tecknat : æg bip firi kuprs rakar ypr

lærpa men ær warpwæita a ſtap bæna ok alla þá ær

rapa kunu bøn mina, miniſk ſalo minar i hælgum

bønom ; en æg æt kunar ok kærbi hus pætta, Valæte!

d. ä. Sag beder för Guds ſkull eber, i lärde män , ſom

wakten (wården Gudstjenſten på detta rum , och alla

dem , ſom kunna fatta min bön, ihågkominen inin ſjäl i

heliga böner: jag het Gunnar och byggde detta hus ; fa

ren wäl!och på dopfunten i Hošino i Småland: Jť bip

pik (v ti ?) bu bib itkliga furer pæn man, ſum mik

Fiorpe ; Jakob het han ....d. ä. Jag beder dig ... att

du beder idkeliga (träget) för den man , ſom inig gjorde :

Jacob het han .... Mid Åſums kyrkoport i Skåne fins

nes å en ferſkild ſten riſtad en ordentligen uppſatt bön

för dem , ſom wid kyrkoarbetet biträdt, på lydande: Kriſt

Mario ſun hialbi paim er kirkiu bin(na) kirpi: Ab:

filon Urkibiſkup ok Asbjurn Muli; di ä. Chriſtus

Marieſon bjelpe bein , ſoin denna kyrka giorde ! Abſalon

Strkebiſkop odh Esbjörn Mule ; af hwilket tillägg riſtnin

gens ålder kan beräknas, då det är befant, att Abſalon

war Årkebiſkop i Lund åren 1177–1201, inen Esbjörn

Mule, ſoin war hans nära ſlägting, dog år 1232 .

Tidsbeſtäminelſen för tillwerkning af åtſkilliga kyrkans

tillhörigheter är med Nunor angifwen , än enligt den wanliga

Chriſtna beräkningen , fåſom på Saleby klocka i Weſter

göthland: pa iak war gor Da war pushuntrap tu hun :

trap tiuhu wintr ok atta fra byr Gus; a. k. l. a ;

8. ä. Då jag blef giord, så woro 1228 år (wintrar för

lidne) från Chriſti födelſe, (de följande bokſtäfwernas ines

ning är nu omöjlig att utreda) ; widare ined Nunor : Awe

maria gratia plena eta " Chwilket rednare betyder & ce

tera) ſamt derunder : Tioniſius ſit binitiktus, d. ä .

Dionysius sit benedictus , wälſignad ware Dionyſius ! På

Burſeryds klocka i Småland Latin ined Rumor: an:

nus inkarnationis bomini millefimus tutenteßimus

triteßimus oktawus erat fatta in kampanan ; Bero

ftar beſit, d . ä . A :0 MCCXXXVIII:0 erat facta in cam

panam , Bero Star fecit, eller : År 1238 gjuten till klocka

af Björn Star. I Eke kyrka på en pelare med ſwärta &
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1 na

ſielfwa kalken en ſtyckewis utplånad Nunſkrift; Urum
btir biyrp puſin huntrap • 'atok

ſekstih Firkia malap, ſom wäl an

tyder året, så kyrkan blef målad, Bwilket tyckes 5) warit

1461. Hún åter uttryckas deßa beſtännelſer efter en ſer

ſkild tafla , ſom i ſynnerhet finnes i bruk på Gottland; t.

er. i Heide: Birkian bran i belepes byrp laugatahn ,

ta war * ſunutahr of n prim i tretando rapo, d.ä.

kyrkan brann lördagen i ( Chriſti (börds ) födelſetid eller

Julen ), då * (efter Lat. beräkningen G ) war Söndagsa

bokſtaf och h ( eller efter de andeligas beteckning XI) gula

lental, i trettonde raden ; d . ä . den 29 Dec. 1492; på

Sanda Flocka : P Suntahr ta war prim i tretánpu

ratu da. k ., ,. ä . ( eller F ) war Söndagsbokſtaf

och * (XVIII) gyllental i trettonde raden , ſom will fa=

ga, att klockan göts år 1499 .

Rimmade inſkrifter på modersmålet tecknade ined Rus

nor, har man anmärkt blott å några få hithörande forn

ſaker. På ena ſidan af jernringen & Forſa kyrkodörr i

Helſingland läſes:

Ukra twis gildan auk aura two ſtaf

at furſta lagi;

Ukra two auk aura fiur

at apru lagi ;

In at pribia lagi ukra fiur

auk ata ſtaf,

auk alt aikwi warr i fane

afſlatirit furir ; d. ä .

En twegild ore och twi öre ſtaf 6)

i förſta laget ;

Drar twi och öre fyra

i andra laget;

5 ) århundradets tal är otydligt ; temningen ſynes i aftedningen

wiſa ilhundrad, ſom ſmårligen kan betyda ett hundrade,

dels emedanett ſaknas framför buſin, dels emedan hela be

. . tedningens fammanſättning och ftit, oberätrad brädligheten

af ſkriftens grund, kyrkans kalkband, ftrider beremot, oddeß:

utom äro prden åtſkiljda genom en punkt af lifa beſtäffenhet

med den , ſom lifaledes begagnas i gränsſtil nabscfördraget i

en lagbok från 1500 -talet; jfr. Sw . Dipl. I. 29.

5) Ifr. fid. 124, OIN ftafresning.
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Men i tredje laget orar fyra

och åtta ſtaf

Od all wår egendom i Fane

för ſlagtningen ).

Denna inſkrift, ſom äfwen i afſeende på myndernas

beſkaffenhet är egen , blifwer till fitt forta innehåll icke

inera begriplig eller upplyſt, om och den förmodan äger

rum , att ringen tillhört ett derwarande Gille eller Sains

fund; men att ſkriftenär ett gwäde, liupr liód , ſäges ut

tryckligen på andra ſidan : Swapliupir akwat ljuprit

i Swawasînt fur auk Enklant (Run. en[kat); in

ba kirbu fik pita Anunr o Tarſtabwi auk úfakr

on Jurtſtapwi, in Wibiurn fabi; d. ä. Swadljud har

huggit detta qwädet, Chwilken ) for till (Schwaben ? ) ody

England: Anund i Tarſtad (nu Taſta ) och Ofeg i Sort

ſtad(nu Hjortſtad i Högs ſocken ) di giorde ſig detta,men

Wibjörn fåjade ( ringen ).

Ringen i Delsbo kyrkodörr ſynes i allt röja en långt

yngre tid i inſkriften :

Selug Maria ! d. ä. Hell, Maria !

Sia ma bu a mik Še inå dupå mig,

ei ma tu fa mik ; ej må du få mig ;

Gunnar garbi mix, Gunnar gjorde inig ,

kirkiuin a mik ; kyrkan äger mig .

På en bopfunt i Bride fyrka i England:

Er Xekarp (h)an men egrogten ,

And to pis men red wer Taner men brogten.

riſtningar, hörande till denna flock, förekommer fer

deles ofta Uwe Maria eller Engelns helsning till Ma
ria , (Luc. 1 : 18, Hell Maria, nådefull! Herren är ined sig ,

wälſignad du bland gwinnor och wälſignad din lifsfrukt)
uttryckt på Latin mied Nunor : Awe Maria gratia ples

na. Dominus tekum, benedikta tu in mulieribus et

benie :

7 ) afflatirit furir torde utmärka att ſådant bör wara erlagdt

före flagttideit eller ſlåttertiden , eller att det war til

erſättning för någon afbergning, eller förſoning för nå:

son i ſtrid nederlagið.

1
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benediktus fruktus wentris tui; än hel och hållen uts

i ſkrifwen , fåſom på Wrigſtads flodka, med tilägg af: Amen

tikant omnia, d. ä. Adt ſäge Amen ; på Pietteryds dope

funt, på rökelſekar , in . in . ſamt på en grafſten i Alrum

Worm . 176 ( ifr. ſid. 153) ; än deraf blott en del, ſåſom

på ett rökelſekar (ifr. ſid. 165): Mieſter Jakob gorba

mik, han gifwar mir bane hail rik kail m ..... tur

kar hus rko marub ſiul); Kup ſihne ban mik kofpa;

Awe Maria, gratia plena , dom . thum bentink tatu

in mulieribus ; på Saleby klocka (jfr. ſid. 166); Uwe

Maria graſia på ena och bropirs b'bi Geſus Kriſtus

på andra ſidan af Drefs klocka, än åter blott angifwen

ined förſta orden : Uwe Maria, råſom på Härljunga.

klocka: Awe Maria, Jeſus, ſamt med wanlig Munts

ſtil: magister hagvinvs, d . ä. Mäſter Håkan ;och

på Hörsna klocka under en widſträckt inſkrift i muntſtil,

ſom tillkännagifwer att klockan af Mäſter Håkan göts

den 16 Fuli 1345,under K. Magni regering, då Sig

ge war Biſkop i Skara, Olof förſamlingens kyrkoherde

faint Guſtaf och Nils fyrkowärdar, är med Runor tecks

nad uppinaningen : Ora ( te ?) Uwe Maria, Jeſus, d. ä.

Bed (Bedien ?) Awe Maria ; Seſus !

Läsningen af Awe Maria , jemte Pater noſter (Fas

der wår), tilltroddes, fom bekant är, en ſynnerlig werk

ningskraft att bereda falighet, få wäl åt den bedjande fjelf,

ſom ock åt aflidna , hwarföre äfwen grafſtenarnes inſkrif

ter dertill uppinana ( ifr. fid. 151 ) ; wißa gånger om da

gen upprepad, enligt den anwisning rabbandet eller den

ſå kallade Jungfru Marie Roſenkrans Teminade, anſågs

den i rikt mått förwärfiva ſyndaförlåtelſe, och ſåſoin en

ſkyldighet ålåg denna läsning inwigdt kloſterfolk, inen rås

ſom en förtjenſtfull gudaktighets -öfning tiühörde den hwar

je annan andäktig Chriſten . – Ofwan anförda helsning

har blifwit tecknad på kyrkans offentligen ſynbara tillbe

hör, för att til almän efterrättelſe ofta påminna om en

under Catholſka tidhwarfwet ſå wigtig andaktsyttring och
för att framſtälla deß rätta ordalydelſe, meddelades den

ſtundom i hela fin widd genom bokſtäfwer, hwilka word

bekante för den allmänhet, foin ſaknade kunſkap om de

1
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Latinſka ſpråktecknen ( ifr. Fl. VII). Til bplita för

allmän kännedom gjorda uppſatſer hörer ock gainla års

ſtafwens afpaßande efter Chriſtna Calendarium perpe

tuum ſamt en ſerſkild påfftaflas upprättande, hwartiti de

andeligas åtgärd likaledes warit erforderlig:

På detta ſlagsminnesmärken hafwa ock rinnade

Latinſka verſer ined Runor blifwit upptecknade, hwaraf

wedermälen ännu finnas, t. ex . på Hardeberga klocka :

Par kruſis of ſihnum eller Per crucis hoc signum

fkiab prokul omne malih fugiat procul omne ma

num ; lignum ,

d. ä. För detta (derjemte uppritade) korstecknet wife allt

ondt fierran ; och på ett rökeiſekar i Köpenhamn följande

ej fulkomligen lästiga inſkrift: .

Meſter rob kraſtabor ( Christophor ?) toto die

ſik ..... go ...., koti (quoti) die.

Detta, tilika med annan Latin och Grekiſka , hwarå

profſtycken å det föregående blifwit anförda, kunde icke af

andra än tidens boklärde, Preſterna, uppſättas.

Att helgedomens tillhörigheter endaſt enligt Preſter

ſkapets anordning blifwit förfärdigade, är wäl i ſig ſielf

tydligt, äfwenſomn att deßa inſkrifter endaſt genom deß

omſorg blifwit författade; men att det biträde, ſom de

andeliga härtit lemnat, icke warit följden af en i löndom

för Lekmäns åſtundan wiſad eftergifwenhet, eller att . Nu

norne, blott genoin wederbörandes undſeende, på deßa Ted

ſkaper kunnat förbragas, utan att deßa inffrifter, ſåſom

offentligen wederbörliga, blifwit ditfatte, hafwa Preſterna

icke blott genom deßa kyrkokärls oafbrutet fortfarandebruk,

utan ock genom uppenbarlig anmälan af fin handlägg

ning derwid och med fitt derå utſatta namn ojäfaktigt

witsordat. Den klocka från Brunsnäs i Norrige, ſom ,

för att omgiutas , år 1753 fördes till Holland, bade, ens

ligt Schönings anteckning, Runinſkriften : porkeir Pre

ſter let gera mik, Jon gerbe mik mep Gus miſku ,

8. ä. (Socknes). Preſten Thorger lät göra inig, Jon gior
de mig, med Guds nåde. På en likaledes antenad bops

funt läſtes: Ambiorn gjorpe mik, Winrkunr preſter

ſtref mik, of her ſkal um ſtuk ſtanta , d. ä. Ambjörn

1
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i giorde inig ; Preſten Wingunn fkref mig, och här ſkall jag

inom wäggen ſtå.

Enär de Catholjka Preſterna, hwilka woro på ytterſt

Forgfälliga att freda helgedoinen från allt, hwad rom ha

de minſta ffen af att wara hedniſkt, och hwilka ej tillſtadde

en lekmans hand att widröra deras heliga kärl, icke ens

dopfunten 3), lifwäl ei allenaſt tillåtit, utan äfwen beſörit,

att Runor ännu på 1340 -talet i Swerige riſtades på kyr

kornes tillhörigheter och deßa ſedermera under hela Sas

tholſka tiden woro i fullt bruk, behöfwer den fördomsfrie

inga mera öfwertygande bewis att detta Preſterſkap i Rus

norna råſom ſkriftecken icke funnit något mot Chriſtendos

men ſtridande 4 ), utan twertom att deßa ſkriftecken äfwen

af de andeliga länge blifwit begagnade, för att genom

dem bibringa allmogen några tił Chriſtendomen hörande

iakttagelſer och andra underrättelſer.

B) Om klodaren ej betätte dopfunten efter begagnandet od ide

bättre waktade deit, än att man kunde handom i (font)

gripa , fick han derföre böta 3 öre (den tiden i hårdt mynt

mer än nu 3 R :or i Silfwer) och den till mogna år komne

lekman , ſom tog ifunten , erlade lika böter eter 3 öre , (nu

öfwer 12 R;drR:gs). Weſtmanl. Lag. Kriſtno B.4 Fl. 18.

4) Af det anförda kan man lätt bedömma, buru liten trọwärs

dighet denuppgift förtjenar , rom på 1600-talet kommit i om :

lopp, att Olof Skötkoning ſkulle på Påfwen Sylweſter II:S

begäran hafwa förbudit Runorna,ſåſoin hinderliga förChris
ftendomens framſteg.
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VII . Flock e 11.

Offentliga anſlag i runriſtning ,

till upplysning eller allmän efterrättelſe.

H itintius dro Runninnesmärken betraktade mera rås

ſom enſkilda anteckningar, hwarwid likmäl Runornas all

mänlighet och offentliga brukbarhet äfien blifwit antydde.
Serſkildta ininnesmärken föreforma dock , ſomn wiſa deras

anwändning äfwen till allmän upplysning, och wid ana

flag till offentliga efterrättelſer. Bland rådana kunna wi

näina :

1. PDDERP * + Ithtoryh, inyns
derna i Runraden, eller hela Runraden i wanlig ordning,

utan någon annan bifogad ſkrift ; följaktligen endaſt för

deras egen ſkull antecknade, för att utbreda och bibehålla

deras fännedoin , och ſåledes ſtällde på allmänt beſökta

platſer , wid wägar och kyrkor. På en ſten B. 618 , ſom

genom ſin saning och ſtorlek, ſamt ytterligare genom den

derå befintliga teckning af ſtigbyglar, röjer ſighafwa tjent till

ett fotſtöd för till häſt ſtigande ryttare, finnas blotta Runs

mynderna på nämnde ſätt uppritade . Likaſå på en ſten ,

lit en half qwarnſten, funnen år 1766 under kyrkobalken

wid Ofra Ullerud i Wermutand, och & en dylik nyligen fun

nen i Blekinge, ſamt på en aflångt fyrkantig ſten wid

Hierpås kyrka i Weſtergöthland (užord. Fornlemn. 88 ),

hwilken genom ſin ſtällning i wapenhuſet ſkulle ådraga

fig kyrkoſökandes blickar, för att i deras minne fäſta Ru

nornas mynder och ordning , ett lätt och ſäkert ſätt att bibrin

ga allmänheten den förſta underwisning om Bokſtäfwerne,

hwarigenom ſådana ininnesmärken på ſin tid fwarade inot

wår tids ABC-böcker och föreſkrifter. . Samna ſyftemål

bar wäl tillhört de ſtycken af Runraden, ſom funnits &

tegelſtenar wid en dörr i Weſterås Doinkyrka, äfwenſomn

5
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de på klockor anbragte Wände-Runor, t. er . wib Segers

ſtads, Elgaråsoch Odensåkers kyrkor i Weſtergöthland och

p& Aggerhus ſlott i Norrige; hwilket tilika oſwikligt witsa

ordar att den tidens andelige icke i Runorna fågo något

menligt för Chriſtendomen , utan ſnarare bidrogo att på

helgedomens waraktigaſte tillhörigheter oftare antena och
tid efterwerlden bewara dem än deras egna bokſtafslängd 8 ).

Hwad de genom andra ininängda Runor afbrutna och

flere gånger upprepade ſtycken af Runraden på ſtenen wid

Tible B. 331 åſyftat, lärer blifwa ſwårare att beſtäms

ina, enär denna riſtning ſynes wara något forntidens ſälls

ſaminare konſtſtycke eller ſnilleprof.

Wid deßa Runrader är det anmärkningswärdt, att

den Swenſka eller gamla alltid iakttogs , både i anſeende

til Runmyndernas ordning och antal, äfwen uti ett for

dom Danſkt landſkar ; hwilket förhållande likaledes inträf

fat, när Runorna begagnats påſom Gyllentalstecken ( ifr.

FI. XII), och äfwen i Danmark anwändes de 3:ne fain

inanſatte tecknen , utan att de fylldes med derſtädes annars

wanliga ſtungne mynder. Det ined flere ſtungna mynder

efter Latinſka alfabetet utfyllda och ordnade Danſka Runs

Abcd har åter icke blifwit anmärkt på något dylikt gains

malt minnesmärke; troligen derföre att deß wanligare

bruk tillhörde tider, så det för ett ſådant ändamål ined

mera lätthet kunde meddelas ſkrifwet med bläck, hwilka

uppſatſer, ſåſom löſa blad , ſnart gingo förlorade, då de

åter, inſkrifne i böcker, länge bibehållit ſig , ſerdeles i Eng

land och Tyſkland, med tillſats af Angelſachfijka eller

Tyſka Runrader.

Helsningen Uwe Maria, enſamt utgörande inſkriften

på en ſten wid Øreryds kyrka, ſynes äfwenledes riſtad blott

för att föreſtafwa menige man detta läroſtycke ( ifr. ſ. 169).

Närmare egenſkap af offentliga handlingar eller alls

mänt anſlagna intyg hafwa de, ſom angå egentlig ägan

de rätt eller

2. Åtkomſt-betyg rörande faſtighet, ferdeles när den

fallit utom wantig arfförwandtſkap , för att idagalägga

att derwid lagligen tillgått. Häraf finnas åtſkilliga ifrån

egentliga Runſtenstiden af mycket hög & ider , bland hwilka

*) En ſådan funes dod å en kloda i Strädlinge i Nerife.
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wi wilja främſt nämna några angående Snoteſtad. En

kan Inga anmäler förſt å minneshällen, B.9, efter ſin man

Ragnfaſt, att han war efter fadren Sigfaſt ägare till

denna gård ; när ſedan deras ſon Ragnar (ifr. B. 36),

hwilken härtill war rättarfwinge, äfwenledes blifwit död,

har hon på en ſerſkildt (här å Tab. till VII Fl. uppta

gen, förut icke utgifwen ) ſten wid Wreta i Markims loc

ken, tillkännagifwit att hon nu mera erhållit den i arf,

eller, ſom hon ſjelf låtit uttrycka det : Inga lät reſa taf

och ſtenar åt fin husbonde (man ) Ragnfaſt, hon kom till

fitt barns arf ; Inka raiſti ſtaf auk ſtaina at Rakn:

faſt bonta ſin ; han kvam at arfi barn Sins ( läſes

barns fins). Så ſnart bon ſedermera efter ett nytt gif

te dog barnlös, tillföll denna gård i ſamma ordning hen

nes ännulefwande inoder Gerlög, hwilket dennanya äga

rinna funnit ſig föranlåten att, ieinte andra på lika grund

innehafde gods , för faintid och efterwerld redowiſa i en

ſerſkild underrättelſe, hwilken hon låtit riſta i Runeberget

wid Hillerſjö kyrka på Swartſjölandet B. 291, få lydan

de : Žairmuntr auk kair(lauk 1) .... mautumi; pa

finku þær ſun ap han tručnapi, in ſun to liban ; ba

(Eu )prik h .... pa finku þær barn, er ain lifpi,

hun hit Inka; hun fik Raknfaſtr i Snutaſtapum , pa

warp hantaupr, aut ſun ripan Inko, pir kwam at

ſunar arfi; ba fik hun Hirit, ba warþ hun taup ;

þa kwam Kairlauk at arfi Inku Dutur ſínar ; d. ä .

Germund och Gerlög ...... ; de ägde en fon ; fadren

drunknade od ronen (ſom ärft honom ) dog redan (hwari

genom modren Gerlög ärfde fin ſon) ; ſedan ... ( gifte

hon ſig înes) Göthrik .... och fingo de barn, af hwilka

ett lefde, hon het Inga ; hon blef gift med Ragnfaſt i Sno

teſtad, hwilken dog , och ſedermera äfwen chans och ) In

gas ſon, och hon kom till ſin ſons arf; ſedan gifte hon

fig med Erik och blef död ; då kom Gerlög till fin dotter

Ingas arf - (neinligen ofwanberörde gård , m . m .); hwil

fet fåtedes är en bland de äldſta åtkomſthandlingar, ſom

något gods i Swerige kan uppwiſa. - Wid Þanſtad i

Spånga ſocken , B. 155, förekommer ett annat likartadtbes

tyg, få lydande: biſun mirki iru kar iftir ſuni Jkur:

hon kam þaira at arfi, in þeir brbr Kamu hana at

ørfi, Kiabár bripr, bir to i Kirikium; d. ä . Deßa
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märken äro gjorde efter Ingers föner: Hon bekom deras
arf; inen bröderna (nemt. till henne) bekomnmo hennes arf;

(hwarefter ſynes wara rednare tillſatt :) Gerds bröder,de

dogó i Grekland. Den motſwarande upplysningen om

Elgeſtad, B. 221 , har , råſom warande tillika en ininness

häd , förut fid. 98 blifwit anförd ; och äfwen på andra

* ininneshällar tillkännagifwas ſlägtförhållanden och arfss

rättigheter ( ifr. fid. 94 , 98 , 110 ).

Andra åter, inera egentligen allmänna anſlag och offenta

liga intyg äro, wanligen yngre och från tider , ba dylika med

: mera lätthet ſkrefwos påpergament, hwarföre de med inhugg

ne Runor äro högſt fällſynte. Tid fådana torde dock kunna

räknas en riſtning wid Rauſjö, nära Lie i Norrige ,af
innehåll : Ailifr Ilgr bir fiſka i Raukuſio ; d . ä. Eilif

Elg bör fiſka (tillkomnmer fiſket ) i Nauſjön. Ett af wes

derbörande myndigheter gifwet wittnesbörd rörande ägande

: rätten finnes wid Fohle kyrka på Gottland, ſå lydande:

peta ier witni kirkiupreſts of rokna manna at Sale

wisboaraihu kauptari niep einn kirkiur faweh ginom

litlo Solboa garba ; D. . Detta är Kyrkopreſtens och

rocknemännens witnesbörd att Halwisboarne äga ined ens

köpt (en gång för alla betald) kyrkofarwäg genom Lilla
Folers gårdar. Detta kyrkoherdens och ſockneboarnes bes

tyg, hwilket wi ſkulle erhållit ſåſom utdrag ur ſockner

ſtämmoprotocollet, hafwa wederbörande låtit med Runor

riſta i ſtenen, ſom utgör Sörrporten wid Sånghusdörren

: i kyrkan, för att tjena till offentlig underrättelſe, i likhet

med wår tids offentliga anſlag. Då denna anmälan kun

de beqwämligaſt och utan andaktens förnärinande i fielf

wa kyrkan genom Runor allmänheten meddelas, witsor

dar ſådant jemte grafſtenarne, att Nunorna påSottland

i kring 1300- och 1400 - talen brukades wid de tillfällen , då

ſkriften ſkulle läſas af dem , ſom ei woro hwad 'inan kala
lar boklärde.

3. Grånsmårken mellan lägenheters ſanumanſtötande

oinråden hafwa på ſtenar ochberg någon gång blifwit

med Runriſtning förſedde. Þå Ringerikes gränsſten i
Norrige läſes : Ser er enbemarki or auſtr i longa

Ámundi Ormſtains fun à Sótrange

þa raſti mik auk .... d. ä. Här är gränſen ifrån

öſter' i tånga forßen, m . in. På en ſten wid Steinum
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ſtrar ſöder om Sogndals fyrka är antecknadt: Olafr Rus

nukr rotu mili ſtaino piſa , d. ä . K. Olof ſatte deßa

milftenar (ifr. W. 466 ), och må hända några flera ; men

de af detta ſlags inſkrifter, ſom kommit tili wår kunſkap,

äro ytterſt fåtaliga. Man ſynes ſnarare hafwa til Rå

märken begagnat förutwarande kunſtenar 9). Sådant

torde ock förhållandet warit med de i bergwäggar eller

ſtenar inhuggne Nunor, ſom i några gamla ſkrifter om

nämnas 10).

4. Anmaningar til allmänheten , i afreende på nå

gon wiß åtgärd , ſom wanligen beſtod i förböner till ſjä

lahugnad. En ſådan af Gunnar , ſom byggt Tingwolds

kyrka i Norrige ſamt en af Jacob, ſom huggit Hosmo

dopfunt, hafwa wi redan anfört (ſid. 166 ). Å 2:ne brä
der wid Klepe kyrka i Norrige , läſes 28. 514, på det

ena : Artip ær Ikibarhar Fara totr pru nom æbtær

Frosmeßa um warit, och på det andra : swær a ma:

þær runær þis ſer, ba fake Batær nofter fyrir fól

hæpnar: Sialb kup beim er fwa gærær ; d . ä . Inge

borg Kåres dotters årstid ( årsbegängelſe) hålles tre nät

ter efter korsmäßan om wåren, (eller den 6 Mai) ; Hwar

menniſka, ſom ſer deßa Runor, läſe Pater noſter för hen

nes fjäl. Hielpe Gud dem , ſom få göra ! - Til råda

na höra få wäl några wanliga Runſtenar, hwilka tilltala

wandraren med orden : rap bu, läs detta (ifr. f. 126 ),

ſom ock många grafſtenar , innehållande uppmaningen:

Bedien för N. N. 2. ( ifr. fid. 150, 151).

9 ) Ifr. St. Magnus I:s Bref den 19 Mars 1287, i Sw. Dipl.

2 Del. N :o 935; m. fl.

10) 2. er. wid ett ſtälle på gränſen mellan Swerige od Norrige ,
famt mellan Södermanland och Sſtergöthland i Swintuna

bogd, m. fl.

VIII.



VIII. Slocken .

Xunmy nt.

D
e werkligen gamla mynt, ſoin här i Norden blifrit

präglade med Runinſkrifter och ur jorden upptagne i Up

land och på Seland, några i Sſtergöthland och Skåne,

på Gottland od Bornholin Tamt i England, utgöras en

daſt af 4 hufwudſakliga arter, hwardera arbeten af flera

myntmäſtare med något förändrade präglar. Deßa arter

woro :

1. Framſidan : En hielmbetäckt bröſtbild, med yfwig
fjäderbuffe, ofta ſå wanſkapligt tecknad, att den mera

liknar ett tupphufwud med lång hals ; ſamt några

ſtrek i ſtället för inſkrift;

Frånſidan: Ett kors med omſkrift i Runor.

Af denna, mig weterligen , endaſt i fynd inom Swe

rige träffade art finnas 8 olika präglar med inſkriften :

Kunar aMotpi(Moabi?).., Gunnar i Mo.. , oftaſtmed

Wände-Runor och 6 med annan mindre redig onſkrift, ſom

dock wiſar några Runor. - Annu har man måſt temna

deras präglingstid och ort obeſtämda, iſynnerhet rom in

ſkriften på nu bekanta eremplar ſlutar med några otyds

liga mynder. Utom myntets (waga filfwerhalt, hafwa deſa,

i förhållande till följande arter, det egna och), ſom det ſynes ,

för en högre ålder eller annan präglingsort talande, att

å dem icke förekomma några ſtungna Runor, d.ä. de efter

Latinſka alfabetet Danade Danſka Nunradens mynder, hwil

ka å de öfriga arterne äro ſå wanliga.

2. Framſidan : En ( ſtående) menniſkobild med den Hels

gonen utmärkande ſtrålkrets (niinbus) omkring buf

wudet, och roſor wid fidorna , utan inſkrift.

Frånſidan: Ett fors ined perlor och en halfinåne i bwart

hörn ſaint deromkring med Runor inyntmäſtarens och

myntſtällets nain (wanligen i Lunti, i Lund).

1

23
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Af denna art äro i Sverige hittade och bewarade,

åtminſtone 28 olika präglar ; och deßutom 30 präglar med

omſkriften i Angelſachliit muntſtil. Man har af Defa

funnit att famina myntinäſtare, t. er . Asmund, Godwine,

Leiwine, Mani, Swen och Thorkel präglat detta ſlags

inynt, än med Nunor och än ined minkſtil, till omſkrift,

då andra blott präglat med ett ſlags bokſtafsmynder ;

hwilket ådagalägger att bägge ſkrifſätten woro lifa be

kanta och den ene begagnade det ena och den andra ett

annat, ſamt några bägge ſlagen .

3. Framſidan : En menniſkobild ined gördel omkring lif

wet, ſtrålkrets fring bufwudet, kors eller rikbäple i ena,

och ſpira eller kors i andra handen , med mer och min :

dre tydligt MAGNVS REX, i Angelfachfiſk munkftil.

Frånſidan . Ett tillkonſtladt fors , ſtundom ined half

inånar i hörnen , faint myntmäſtarens och inyntortens

namin ined Runor.

Häraf äro i Swerige funne 26 präglar, och deßutom

6 ineb Munfftir.

De tillegnas Danſka Konungen Magnus den gode

och ſåledes tiðhwarfwet mellan åren 1042—1047.

Deba båda inyntarter lära ſtrart efter hwarandra

blifwit förfärdigade, enär famına Ätſor, Björn , Godwine,

Karl, Nordinan , Swen och Thorkel hunnit afprägla bå:

da. Din det förhållande i allinänhet med denna art ägt

rulli, ſom de hithörande Swenſka fynden framwiſat, att

högſt få af ifrågawarande mynt blifwit präglade med

inunkſtil, men flere med Runor, hafwa Myntmäſtarne

funnitRunorna mera anwändbara än inunkſtilen , och nå

gra, ſåſomn Björn och Karl, hwilka å den förra arten bes

gagnat blott inunkſtil, hafwa å denna anwändt blott Nu

nor: Endaſt en Nordman, fom & förutnämnde art teck :

nat med Runor : 17orman i Lund, präglade mynt af

förewarande tredje art med munfftil : Nordman on Lūdi,

och en Swen ſloglikartade, äfwen ined hwartdera bok:

ſtafsſlaget. Något alldeles eget är då Karl tecknar fitt

namn med Runor, men N LVNTICHL , i Lund

ined inunkſtil.

4. P & Framſidan , kring ett eget ſlags kors, i Runor

omſkriften : Swein Rer Tanoim , Sven Rex Dano

rum , olika ſtafwadt; på någraSwe( n ) Run (ung) o

Tan)oim, Swen Konung i Daninark; od på andra
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岩
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;s

:: ; fidan linier , föret och cirklar, xc öfwer hela fältet, ſtun

doin en och annan Runlik mynd i hörnen.

Deßa finnas äfwen med ſtref, ſom likna Munkſtit,

te utan att några beſtämda ord kunnat deraf urſkiljas .

it af denna art fänner man öfwer 30 ferſkilda präglar.

Genom förbindelſer med England och genom Engelſka

myntmäſtare hafwa detta lands ſkriftecken på inynt äfwen

här iNorden blifwit wanliga. Men då Nordmän ſielfre bea

gynte werkſtälla prägling, hafwa de, jemte iakttagandet af det:

ta bruk, tilika begagnat fina landsmäns ſkriftecken , Rinorna,

åtminſtone i den del, ſom lemnade underrättelſe rörande den ,

ſom för penningens rigtiga halt war anſwarig. Faſtän Ston :

Magnus ännu låtit teckna namn och titel på framſidan ,

: ſaint några myntmäſtare ſtundom & frånſidan äfwenledes

fitt, med Engelſka Munkſtilen , fåſom mera wanlig, lika

fom i ſednare tider, enligt antagen plägſed, på mynt

ſattes Latinſka bokſtäfwer, oaktadt andra mynder warit

landets wanliga, förutſätter dock detta bruk af Runorna

att, om de ej woro allinänna , De dock icke. woro för mne

nige inan obekanta . Denna deras anwändning ſkulle der

jeinte under en tid, då man ſatte wärde på inhemſka

ſkriftecken , göra dem ſå mycket mera allmänt kända.

Wid den tid, då Swen Ulfs fon, elieſt kallad Eſtrids ſon ,

förde ſtyrelſen åren 1048—1074, ſynas de redan wunnit

allmänt anſeende , enär denne Danſke Konung, ſoin äf

wen under fitt wiſtande i Swerige kunnat inhemta huru

widſträckt Runorna der anwändes, låtit å mynt med Rus

nor uttrycka namnet och titeln , och begagna dem fåſom

Nikets offentliga ſkriftecken , hwilket ännumer ſkulle ſtadga

Runornas allinänna bruk.

Deßa äro de enda arter af äkta gamla Skandinawiſka

Runmynt, bwilka hittills blifwit oß bekanta. - De i Paris af

Arendt anmärkte 2:neNunnynt hafwa blott hwar ſitt gamla

Engelſka nanin Wigred och Peada uttryckt med Angelſachfiſka

Rinor ; och de här i Norden fuma, ſå kallade Guldbracteater

ne eller tunna penningformiga guldplåtar, med eget på ena

fidan uppräßadt bildwerk och ſtundom några Runlika myn

der af obefant art och innehåll, höra, råſom icke urſprung

· ligen Skandinawiſka, icke egentligen hit, äfwen berföre

att de rätteligen böra betraktas Taſom ſmycken ( ifr. Fl . V).

På en tid, så man af Runminnesinärken Wäntade

kunſkaper från en ålderdom , roin ſträdte fig långt bort om
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alla wara nu warande fornhäfders uppkomſt, ſöktes afs

wen Runor & inynt, och att der finna deßa, räknades för

en ſerdeles lycka '). Under ett ſådant letande har man

od på werkligen gamla mynt låtit några, ofta mindre

tydliga ſtrek förleda ögat att ſe Runor i rådant, ſom dock

å andra präglar af ramma mynt wiſat ſig wara helt an:

nat. På rådana grunder har man å en gammal wårds:

löſt giord bracteat trott fig i ſpetſen af ett illa teck

nadt fwärd, ſe ett förklarat det med ular och utgifwit

detta för ett St. Olof Trätäljas mynt, hwilket dock icke är

ſerdeles gammalt, och deßutoin ei ens i Skandinawien

prägladt. Så har man i Biſkops- od trke-Biſkopskors

ſett Konung Eric Segerſäls och OlofSkötkonungs namn:

märken famt i gwarwarande ſtrek till framſidan af ett

tempel ? ) på ett wanligt Cölniſkt mynt läſt Runorna

opin; m . fl. o.

Tienſtwillige hafwa icke heller ſaknats, hwilka gått

den lättrogne forſkaren tillhanda ineb ſednare tiders cn

koin i ſådan affigt tillwerkade arbeten. Några af deßa

äro med ſå liten rakkännedom och uppmärkſamhet förfär

digade, att deras ſednare tillkomſt af en hwarkan ſkönjas;

andra åter äro mera nätt och förſigtigt gjorda, och om

deßa af kännaren til fin ålder ſnart upptäckas, förwilla

de dock den mindre öfwade myntwännen , i ſynnerhet då

de af annars förtjenſtfulle inyntkännare anföras. — Till

ett af deßa ſlagen , d . ä . till mißtydde eller i Tednare tider

tillwerkade, höra utan undantag aứa de af Brenner i deß

Sw . inyntwert upptagne Runmynt 3), ſå mycket ſäkrare,

ſom wi icke känna att något Swenſkt mynt blifwit här

prägladt under den aflägsna tid, Atill hwilken deßa der

hänföras.

1 ) Så har wår förtjen fullemontforſkare, Aßeßor Keber , Belf

uttry & t rig påTitelbladet till ſin afhandling : Runæ in Num
mis vetustis diu quæsitis tandemque feliciter inventæ , trodt

1704.

2 ) Ifr. S. Witterh. Hift. od Ant. Acad. Handl. V : 101 ,

) fr. Ziervogels. Diss. de Re Nummaria, ſ. 162 följ. od Lab.

bwareft alla de underſtudna fiunas grawerade.



IX . flocken.

Runkaflar , Runbaltar ,

Ferſkilde anteckningar med Runor , fkurne i trä.

"

Sor underrättelſer , hwilka, inotſwarande wår tids fän :

debref eller andra anteckningar, inera fordrade ett ſkynd

ſamt meddelande eller uppfattande, än ett waraktigt ins

tryck, fkuro förfädren fina Runor i ett dertil begwämare

äinne, i träd, på en ſtaf, fafwel, kafil, eller flaka, mins

dre bräde, flät ſkifwa, ſpialp , balkr. Om af deßa,

inera för enſkildta bruk förfärdigade, i ſitt ämne brädli

ga och fåſom lösören ſnart förgängliga minnesmärken ,

några få ännu kunnat från Runriſtningens tider behål

las, har rådant berott af ferſkilda tillfälligheter. Då 2:ne

Runkaflar , med upplysningar om händelſer wid år

1201 mellan tidens märkeliga män , Sigurd, Jarlen , Er

ling Stackes ron , och Kon . Swerre, äro qwar, härrörer

ſådant af den wäggfaſta och obemärkta ſtällning de haft

i Winie kyrka i Norrige, intill deß de år 1803 fördes till

Köpenhainn. Den ena, ſoin mycket lidit af tidens Åwer

kan, framwiſar wäl endaſt brutna ſtycken af fitt inne- ,

håll, nemligen :

Rraitis fot a Bæti

Beltræiþr pai altri era

fenbrauhpum Flæhpe

falnir nipr meb aulu

Saukar balts auk halta

Suhſtripi .

hwilka dock tillräckligt ådagalägga att inſkriften warit ines

triſkt affattad. Den andra åter har tydligen Runorna:

Sigurþr Jarls ron cæiſt runar piſar lougartagin ef:
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tir Botolfs mero er (han ferbi higat ok æiki wilti

ganga til rætar vip Swerri faupur bana ſin ok bre:

bra; d. ä . Sigurd garls ſon riſtade deßa runor Lördagen

efter Botolfs-mäßan , när han for hit och icke wille ingå

förlikning med ſin faders och ſina bröders baneman Swerre.
Mid och efter näninde tid omnämnes dylika Runkaflars

bruk ſå wäl i hwardagslifwet, ſom i då upptecknade fagor,

ſerdeles till urphysningars meddelande, ſom hos oß gif

was genoin bref. Om Erik Stilks Rinkafle, wis år

1240, förmäler K. Smerres Saga : och om den ſvårläſta

Runkafle, ſom ſändes till Sturleſon på Tinget 1241,

att warna honom för den fara , fom hotade hans lif,

förtäljer Sturlunga Sagan , hwareſt äfwen omtalas

war od Runor (warade taflor ), ſom efter 14 år uns

derrättade om den från Norrige år 1199 till Grönland

affeglade Preſten Ingeinunds ſkeppsbrott. På Grönland

ſkal en Lodin af runriſtningar jemte ſkeppsbrutna lik

ofta erhållit uppgifter om deras blydsöde, och om ett wid

Norrige funnet långſkepp lifaledes mottagit underrättelſe

att Carl ſtyrde ſkeppet di Runorna riſtades 4). På

land fann Gretter menniſkoben i ett litet oinſlag och der

jemte en ganſka nätt rifiad Runkafwel 5 ). Gudrun ſkar

Nunor, till att warna fina bröder Gunnar och Högne för

Atles förſåt, men genom andras förſkärning blef riſinin

gen ſwårläſt ). Thord inanade Klofwe ſkrifteligen till

enwige, men Skägge, ſoin affändes ined Runfaflen der:

cm , war Klofwes wän och göinde utmaningen i ſtället för

att framleinna den ). Dodny riſtade Runor på en kaf

wel, att tillkännagifwa hwad henne händt, einedan hon

war ſtum 8). Hallmunds dotter på Island förmäles ")

hafwa på kafwel riſtat det qwäde , ſom den döende fas

dren diftat. Thorgerð bad ſin fader Egil om ett Ers

fiqwædi eller æfiqwædi öfwer Bodwar, hwilket hon

äfien ſå wille ſkära 10). Ett litet trädſtycke har Worm. (.

4) Ant. Annal. IV : 334. not. 378.

Gretr. 8. c. 69. fid . 141 , 142.

atlamal Grænl. V. 4, 9.

Swarfdæla 8. c. 14 .

) Ol. Tryggw , 8. Skalh. uppl. Part. 2. P. 21 .
9 ) Grett. S. c. 65. fid . 138.

10) Lig. S. Bartholin Ant. Dan. Fib. 151 .
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1 : 299 aftednat; han anſer det för ett werdtecken , ſom en

: älſkare lemnat fin älſkarinna ; och på en flaka med

med en runriſtas ormſlinga , tror Rudbeck ( Atl. JII: 58)

fig igenfinna de gamles ſkrift på balkar ( lagbalkar ), od &

antra, motſwarande wåra wanliga anteckningar på papper,

Länge bibehol fig genom årsberäkningens uppfattande å

ſtafwar eller de ſå kallade Runſtafwarne (Fl. XII) detta

forntida anteckningsſätt.

Om än de träflafor eller ſtörre träſkifwor , hwarpå

Rinor, ſwarande mot årets dagar, på ſamma ſätt ſom

den wanliga Runſtafwen (Fl . XII) , blifwit ſkurne och de

flere dylifa mindre ſkifior , lifaſom till böcker hopfogade,

hwilka i Stongl. Antiqvitets -Archivet och andra ſamlingar,

äfwenſom bland enſkildes tillhörigheter, ſtundom förekoms

Ema, icke äro temningar från ett ſå aflägſet tidehwarf,

ſom Runſtenarne, ſå är dock anteckningsſättet på dylifa

ſkifwor ganſka gammalt.

Aſkträdsſkifwor för Runors ritning woro redan på

500:talet af främmande ſkriftſtällare oinnämnde (iemnf.

föreg. fid. 22 not. 10.) ; och i en Romantiſk urkund låter

Sagotäliaren Örwar Onos följeſlagare på trädſkifwor ,

a ſpeldi, uppteckna fet qwäde, han öfiver fina Vefnads

händelſer framſade. Åfwen afdelningarne i wira Swen

ſka lagar erinra om upptecknande på ridana ſtörre ſkif
wor, ſå kallade balkar, af hwilka ſå iånga fördes til

hwar flocť , ſom till famına lag hörde. När än ſådant

fkett, och för hwab tidsålder Sagorna än kunna äga

witsord , är det wäl för Nunor, ſom Saro på ſin tid

( något före år 1200 ) anmärker att träd, ware ſig får
jom ſtafwar, kaflar ećer ſkifwor , tjente forntiden i ſtäl

let för papper '), ehuru dermed icke är jagdt, än min

dre yrkadt, att de Runor, man deri riſtade, under He

dendoinen woro enahanda Runmynder , ſom nu under

detta nainn wanligen förſtås ( ifr. Fl. XI).

1) Lignum celebre quondam chartarum genus. Saxo Gramm.

Lib . III. p. 52,



X. Slocken.

Runſfrifter , Runböcker,

Runor i forntiden ffrifne med penna.

ur
rſprungligen och länge tillhörde Nunorna icke dem ,

ſom jkrefwo widſträcktare uppſatſer eller böcker ; och de

flere, om än i Flockar , bock mera i likhet med böcker,

ſkurne och hopfäſtade trädſkifwor , hwilka ännu icke fällan ,

få wäl hos enſkilda, ſom i allmänna ſamlingar träffas,

äga icke hög ålder , heldſt de äro att anſe blott ſåſom

ſednare tiders upplagor af Chriſtna Runſtafwen i ett

nättare forinat. Från tider åter, d & Runorna under upps

wärten af en annan egen högre kunſkaps -bildning här

fortforo od ), af denna utländſka bildnings innehafwareäf:

wen omfattade , begagnades ſåſom medel att allmänneli

gen ſprida wißa upplysningar, kan man , ſynnerligaſt

från orter, hwareſt de länge och med offentligt anſeende

blifwit bibehåune; wänta att lärdomens idkare ſkulle med

deßa, få wäl ſom med andra inynder, på pergament och

papper giort anteckningar, ſerdeles i äinnen af allmännare

wigt. Det är ock i Göthalandets ſydligaſte del wi funnit

den gällande lagen i forntiden ſkrifwen i en bok med Rus

nor. Runorna äro i alla deßa Nunſkrifter , likaſom i an

nan ſkrift, friſtående och ej ſtällde mellan 2:ne linier, Tå

ſom wanligen på andra minnesinärken .

De få ferſkilda gamla Runböcker, ſom blifwit oß

bekanta, äro :

1. Samtal om Chriſti korsfäſtelſe, mellan en bedian

de Chriſten och Jungfru Maria, på 6 blad af en perga

mentsbok i 12:mo ſtorlek; ett ſtycke utan början och ſlut,

funnet i Wallentuna kyrka i Upland och förwaradt i s.

Antiqu.
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be

Antigo. Archimet i Stockholm . Det är i träſnitt ineb

Swenſt och Latinſk öfwerſättning utgifwet af . F.Pea

ringſköld under titel: Fragmentum Runico- Papisticum

seuSoliloqvium Deiparæ Virginis qverulum circa pas

sionem Domini; Stodh. 1721, Fol .

2. Skånelagen på pergainent i 8 :0, N :o 28 klang

Arne Magnæl Samlingar på Uniwerſitet8-BibliotheketUhainn
, innehållande:

a ) Skånelagen med några tiqagde ferſkilda ſtadgar;

b , c) Twenne Förteckningar öfter Danka Konungarne

til år 1319 ; genom trycket utgifneaf Worm år 1642

ody, af Langebeck 1772 (i Script. Rer .Daa. I: 28

följ. med bifogade, i koppar ſtudne ſtilprof af Ru

norna);

d) Gränſeſkilnaden mellan Swerige och Danmark, utgifs

e) Början till en wiſa, utgifwen i mina tzoro . Forns

Wa
rn
s

lem
n. 96 och i Skan

d
. Litt. Selſ

t
. Skr. 17 Band

.f.
408 .

Runböder omtalas af Daus Magni (L. 1: c. 36 )

fåſomn på början af 1500-talet befintliga wid Upſala och

Skara Domkyrkor ſamt andra ſtällen , men de äro 08 ei

närinare bekanta; om beſkaffenheten af en gammalSwenje

krönika, meſt med Runor, bwilken af en Bille blifwit

tagen utur Upſala Bokfainling,äga wiingen annan

nedoin , än denna, Burei uppgift.

3. En Runcalender ifrån 1440 -talet på 23 fibor

ſamt till ſlutet med munkſtil inſkrifna latinſka böner och

ſtycken ur St. Brigitta : Revelationes,på 5 fidor i af

lång 24 :0 ſtorlek, köpt ifrån en bondeſlägt i Swinhults

ſocken och Sſtergöthland, af þr Kamar- gunkaren L. F.

Rääf, hwilken förärat denſamma till Kongl. Fornlemnings

Samlingarne i Stockholm .

Calendern finnes äften fkrifwen på en fida af ett

pergantentsblad , hoplagdt i lika många weck, fom inåna

derne i året, få att hwarie inånad för ſig, eller alla på

en gång kunnat uppſlås.

En fåban Calender af 1328, ined åtſkilliga upfatfer

rörande tidräkningen på andra fibant , hwillen torninit från

1
24
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ett gaininalt Bibliothet på Jutland, ägdes af Danſka

Canzteren Ehr. Fris till Kragerup och utgafs af Worm

i Fasli Danici. Den angifwer i ſlutet fitt tidehwarf med

uttryđen : att puſand ar ok bryhuntrap ara ok tiuhu

ar ok ata ar waru tipin af 'kus byeb ba en pitta

rim war ſkrifat; pa war þ og Sunnutahr og *

i ſiauntu rapu i taflunni Prim; o.ä. 1328 år woro

lidne efter Chriſti födelſe, då denna Calender ſkrefs ; då

woro p och n (CB) Söndagsbokſtäfwer och Gylentalwar

* (XVIII) i 7.de raden på Taflan. Den war då wið

utgifningen fonderſkuren och inbunden , fåſom en Bok. Be

ſtämningen af 18 timmar för längſta, ſamt 6 för korta

ſte dag och natt, wiſar deß titkoinſt i öfra Göthaland els

ier mellan 58 och 59 gr. Polhöjd, troligen i Øſtergöthland.

Twänne Calendrar af likartad hopläggning , i Kongl,

Antiqv. Archivet i Stodholm , hafwa målade bilder och

munkſtil ; blott den ena äger tillika ett ſlags Runmärken.

För öfrigt utgöra de fkrifna Runor, ſom i en eller

annan bok från Medeltiden finnas, endaſt korta anteck

ningar, oftaſt blotta Runalfabetet för bibehållande af fän

nedomen om mynderna ( ifr. Fl. VII, 1 ). Af dylika för

tiena, utoin Alfabeten för de olika mynderna, ibland an

dra nämnas : Ett i en bok i England med Nordiſka Nu

hor ſkrifwet Bibelſpråk på Latin , bland annat berföre,

att Runorna 57 + ſkola ,i likhet med motſwarande inunk

ſtil dfe, beteckna ordet Domine, hwilket ytterligare wits

orbar bwad wi i Runlaran nämnt om wißa Runbetecks

ningar , ſom hafwa likhet med hwad i tidens munkſtil

förekommer; och en af Biſkopens Secreterare i Linköping,

Notarius Publicus Johan Spegelberg framföre det öfwer

Biſkopen Braſks Embetsgöromål åren 1523—1527 förda

( och ännu i Kongl. Riks- Archiwet i Stockholm förwarade)

Regiſtratur, öfwer ett ſlags ſköldinärke gjorda anteæning

af fitt eget namn Spægeiberg med Runor, hwilket, jem

te det förutnäinnda, witsordar, att Runorna inom Lin

köpings Stift och fydöſtliga delen af Göthaland woro i
minne och bruk hos ſielfwa Catholſka Preſterſkapet, ända

intil Reforinationen år 1527. Nyare Runſkrifter höra

ei hit. Märkeligt är dock att intet enda gainınalt Dos

cument eller bref ined Runor träffats eller omnämnes.

t.

1

(

e
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Bildteckningar jemte bokſtafsriſtningar.

Minnesinärken , förſedde med enkla ljudtecken eller

bokſtäfwer, innehålla ſtundoin derjemte andra bildliga frains

ſtällningar, hwilka åſyfta att uttrycka ſerffildta tanteäins

nen : äfwen deßa, ſåſom leinningar efter äldre förfäders,

ännu wid deßa minnesmårdars uthuggningstid icke auldes

les bortglömda, Fordna Runor böra här icke undgå

uppmärkſainhet.

En del bildtedningar, t. er. menniſkor i uttrycksfulla

ſtällningar, affattade under utförandet af någon gerning,

ſåſom då ett kors på Gottland wiſar buru Niclas ihjäls

ſlog Facob, hwaroin inſkriften underrättar (ifr. fid. 137),

m . fl. äro ſkildringar af werkligen förefallna händelſer.

Menniſkor framför kors B. 1097, 258, oinwändelſe- och

dop=förrättningen på Botkyrkeſtenen, ringningen på Harga

ſtenen B. 558, m . fl. likaledes ; de uppfatta Catholfta

bruk; äfwenſ& på en grafſten wid Lofte kyrka en ans

Säftig bedjare under fitt helgon , ſå mycket ſäkrare, ſom

derjemte läſes i bokſtafsrunor ibland annat: St. Bars

tholomæus gère miſkund!

Ån åter uttryckas mera finnebildligt tänkta förhåls

landen , fåſom ftriden mellan St. Göran eller Michael od

drafen B. 524 , 1157, menniſkor i drakeklor B. 308, i

ffärfelden (dels Tarom högt uppe i en brinnande ugns lås

gor W. 293, dels trädande derutur B. 558 ; til hwilken

öfwergångs lättande den förbön påräknades , ſom derjemte

(W. 293) läſes : Chriſtus hjelpe hans (Eſkils) ande),

en annan åter högt öfwer ſkärselden ,omgifwen afen tjus

krets och redan upptagen inom korſets område, följaktelis

gen frälſt, ſalig, B. 558 ; fyra hjertan i hörnen af ett

fors på en ſten B. 1106, reft af fyra bröder ; 2.ne biers

tan , wända från jorden och på ſpänſtiga fjádrar böjda

åt korſet, mot hvilket de dragas med en gniſtrande frain =

fart B. 539, folk klättrande upp i ett af löf rift oingif

wet kors B. 1096 , eller på det famına lugnt hwilande

B. 660 , 1096 , äfwen de meſt fiendtliga djur wid korſet

fredligt förſamlade B. 1095 och B. 363, på hwilken fifts

näinnda ett lamb och en hind jeinte en räf och en warg

eller annat rofdjur inäſtan Bibliſka bilder (ifr . Gſ. 11 :6,7)

9

i

;



188

3

le

fe

6 .

i

fc

Ic

he

n

u

n

de

ko

n

fc

b

8g

uttrycka det fredfinne, ſom Chriſtendomen medförer; alla

tolka ett Chriſtligt nit för förſoningsläran och det lugn ,

fbih den ramına gifiver , de äro ſåledes ſamtlige riſtade

af Chrifind under ett Catholikt tidehwarf.

Andrä bildteckningar åter hafwa tydligen blifwit ri

ffade för att bibringa wißa, inera begränſade begrepp,

elleräro tanfébilder,hwilkai allmänhetwitéprdaſighaf
wa ett nydet äldre och egentligen Nordiſkt urſprung.

De hafwa, enſaime eller flere i förening, än ettgifwet

bubstits , än ett gifwet afföndradt begrepp ellertankeäinne

till föremåt. En enſam bild befinnes på Runſtafwen antyda

eti ferſkilde begrepp , t. ex. en ſten isloßningen, enligt

ordſpråket : Matts faftar heta ſtenen i wattnet; fwinet

tjälloßningen , upprätta båten den öppna, och omſtjelpta

båten den islagda fön; ben utſlagna och den hop

rullade fanan ( Ledings-) utfärds- och Heinkomſtstiden , ett

bart tråd töffällningen, haftſkon halka , flåden winterför

te, faperi (afflippta dagar) famt facklan och fututrådet

( løſe- och wärme-äinnen ) kortaſte, mörkaſte och kallaſte dagar

na, hornen gäſtabud, kors helgd,helgedagar, 11.m . En del

gifwa föremålets bild till ett åſkådligt naturtecken för det

ord , hwarıned det i talſpråket uttryckes , ſåfoni då med

en warg, ulf, på ſtenen W. 201 åſyftas en perſons namn

uif, hwilket med bokſtafstecken derjemte är utſkrifwet,

hjul på Nunſtafwen utinärfer forntidens Jul, ſolhwarf

wet oin wintertiden, ſolſtåndet, då ſannna rundel eller

hjul uppſatt på en ſtång ( Maiſtången ), antyder det hos

ga eller foinmar-ſolſtåndet, midſommaren ; in . fl.; ett be:

tedningsſätt, ſom här äfwen finnes anwändt under Ca

tholſka tiden , t, er. på nynt ett A och en ros för att

uttrycka orbet Aros , d . ä. Weſtra Aros, nu Weſterås

och det tyckes äfwen wara ined urſprungligt afſeende på en

tecknad menniſka, rom mynden förekonnner i munk

ſkrift att antyda fitt bokſtafsnamn maþr, man ( Sw . Dipl.

I: 650) ; m . fl.

Flere bildteckningar, jemnté hwarandra, angifwa wißa

bioinſtändigheter och närinare beſtäminelſer, äfwen hela me

ningar . Lifaſom kronan utmärker en Konung ( B. 558 ), till

,

mögen, anfedd man, af högre wärdigüet, bewapningen

fa
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f

Ic

F

e

t



189

B. 361, 648, 158 en krigare, ſkepp B. 832, eller haft

B. 556 fjör eller landsfärd, en ruſtad fåmpe der B.

314 , 593 härfärs, med Forſet får ögonen B. 593, els

ter i handen ( Rudb. Atl. III: 21. fig. 20 ) en på korg

färd ftadd ftridsinan , - hwilken dock idenna egenſkap oms

Fring och förart efter 1180 -talet ej behöfde från Norden

beſöka aflägsnare orter än Eſtland. - Men då fämpen

i handen förer en ormbild B. 1157, tecknar detta fulls

komligt, hwad, ſom i ſkaldeſpråkets uttalade Nunor fal

las fårorien , hwarinted åſyftades hwad i wanligt tal

hette ſtid- eller hugg -wapen, ſpjut eller ſwärd ; en beteck

ning, hwilken ingår i den fullkomliga bildſkriften , eller

utgör tankebildsſkriftens Runor. – Ått framſtälla och uts

wedla deßa, wore att träda närmare ſkrifkonſtens barns

dom än wid minnesmärken , tecknade med Runbokſtäfwer,

kan komma i fråga. Deras beröring med Runläran i
widſträcktare beniärkelſe, eller innefattande wåra förfäders

ferſkilsta inedel att uttrycka bwad wi förwara i ſkrift, ins

hemtas af häfdernas beſkrifning på de gainles antecknints

gar. Lardæla -fagan förmäler att i den byggning, eldhus, ,

fom Otof & Hiardarholt på sland låtit under 900-talet uppa

föra, woro å panel och taf gräfne , i äfwen inåladt bildiverk

tecknade, markadar, inärkwärdigá fornſagór. Sfwer deßa

fagor, font beſtäindt uppgifwas warit ſkrifne på bygge

naden, fögur bær er ſkrifaðar woru a eldhuſinu, och

framſtände förloppet wid Balders båt, Thors ſtrid med

jätten Hymer och Midgårdsormen , ſamt twiſten mellan

Heiindall och Loke, fjöng ſkalden uif ugges ſon ett qwäde,

kalladt Zusdrapa. Genoin dylika tecken hafwa äften

Budkaflarne i fin urſprungliga ſkapnad eller påteckning

antydt fitt ämne eller anledning.

Framſtällningar af denna art, ware fig riſtade i ften

eliér íturne i trä , med fördjupade eller upphöjda, afien
målade inärken eller bilder , utgiorbe wåra äldſte häfbes

tecknares rit , marki, fkrif, och i allmänhet Runor

Skrifrunor; de motſwarade, för ſin tid, hwad hos oß är

ſkrift , fkriftligt upptecknande och redan på 500

talet fänner en främnande författaré Rinorna fåroin en

fådan blidteckning eller målning på trä hos nordboerne,

eller medhans egna ord : barbara Runa pingatur fraxi

neis tabellis, å. Nordiſka folkſlagens Rinor frainſtällas

1 bilbwert på kifwor af aſktras. * Utant att här när :

!

!

1
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mare ſkärſkåda de flerfaldiga riſtningar af denna art, ſom

i Swerige förekomnina, hwilket tillhörer en ferſkild afhand

ling, torde detför nu i frågawarande änne waranog, att

hafwa anwiſat detta ſlags ſkrift, och att äfwen af de med

Runbokſtäfwer tecknade minnesinärken hafwa inhemtat att

gwarleinningar efter deßa wåra förfäders äldſta Runtecs

ken ännu under en fullkomligare bildning icke woro aldes

les komne ur bruk.

II . Mårtes Runor.

Gamla Minnesmärken wiſa oß att wanliga Runs

mynder ockſå warit hufwudſakligen brukade för att genom

olikheten i deras utſeende, ordning och ſtällning antyda

ſkiljaktiga förhållanden, eller att i ſtäćet för enkla ljude
teden tiena till märken eller tecken för hela begrepp .' De

kunna derwid i wißa fal bibehålla något af fina bokſtafs

egenſkaper, ſåſom då en inynd begagnas för hela ord

eller namn, ſom börja med ſamma ljud, t . er. di 4 , i

ſtället för att antyda m, anwändes tiú uttryck för be

greppet mapr, man, afwen i deß böjningar mannin ,

manni, mannum ?), 2. eller Magnus, Mundel, o. .

W. Men ofta angifwa de ſerſkildta förhållanden och åſe

begrepp, hwilka äro alldeles oberoende af allt deras boks

ſtafaljud, ſåſoin då hwardera mynden utinärker ſerſkildta

års weckodagar och nytändningstider. För undwikande af

mißtag on förfädrens ſyftning ined hwarie fornſak :),

är nödigt att från Runbokſtäfwer eller Mål- Runor
fkilia Märkes - Runor , eller att ide med ljudtednen

förblanda begreppstecknen. Deßa ſednares ſyftemål och

innehåll, ſom kunna wara ganſka mångfaldiga och alltið

wilkorliga, måſte efter ferſkilda kunſkaper beſtäinmas, en

ligt hwad om enkla namnmärken och tidſkiftesteca
ten ſerſfildt ſkal blifwa anfördt.

2 ) Ifr . Swenſkt Diplomatar. I : 650, följ.

* ) E. er. då för 100år ſedan, påmynt, af m (ett Årke- Bis.

flopskors på fotſtällning) gjordes Irh or, ſom förklarades med
Olavus Rex , och ett Biftops : eller wanligt kors på fot,

ifr. B. 718 (692 , 937), 948, 994, anfedt innehålla ther,

fades betyda Ericus Rex , Hwarigenom Konungarne Eric

Segerſäll och Olof Skötkonung fått fig påförda mynt, dem be

ej kunna wiðrännas .



XI. Flocke 11 .

Bomärken ,

Runor till ſerſkildta namntecken .

B omärke, Bolsmårke, Bolskummel, Orkummel,,
eller något af wißa lätt uppdragna ſtrek beſtående mär

ke , till igenkänningstecken på ſaker, hörande till ett bo ,

uppfyllde bäſt fin beſtämnınelſe, om det framſtällde någon

mynd, ſom för åſkådaren ſamnınanfattade boets hela namn,

bonamn bunafn W. 299 ; en beteckning, ſom kunde ſke

antingen med tankebilder, eller med bokſtäfwer, enſamnine

eller i förening. På de förſtnämnda, hit ei egentligen
hörande, förtjenar dock att till prof anföras det ſå kallade

Hörningsholins märke, en trehörning A , emedan en får

dan i hedniſka fornåldern af ſtenar lagd trehörning, hwil

ten på Mörfön uppwiſas och råſom mönſter för detta

märke åberopas, utan twifwel gifwit namnet Hörnings

holm &t den ſätesgård, på hwars ägor den befinnes, odi

hwars benämning denna teckning utmärker. På uttryck

af nainljudet Åros ſyfta det redan anförda A och en

rog och flere andra lifartade, hvilka, äfwen upptagne i

wapentecken och figill, in . mn ., hafwa långt frain i tiden

blifwit bibehållne.

Enkla namnantydningar åter, ſom äro danade af

Runornas bokſtafstecken och här koinina i betraktande ,

finnas inera allmänt och hafwa ännu länge, jeinte en mer

ra uppöfwad annan ſkrifkonſt, blifwit begagnade, helſt de

enkla, rätliniga Runinynderna härtill woro inera lättans

wändbara än de Latinſka bokſtäfwerna, i ſynnerhet ſoin ,

till följe af deras beſkaffenhet, alla i namnet ingående

ſerſkilda mynders känneſtrek kunde vid en ſtaf ſainınan

ſättas i en enda mynd. En ſådan hopfättning af#IPAR
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eller namnet Olof, har Worm wiſat och i ett figill un

der ett bref är en enkel mynd, hwarutur känneſtreken till

* +Ritt eller Harald, lika wißt kunna igenfin

nas, fom i de Monogrammer af Latinſka bokſtäfwer,

hwilka Furſtar i andra länder, t. er . Kejſar Sarl, in . fl.4)

för egenhändiga underteckningar ſtundom brukat, innan

ſkriffonſten blifwit inera allmän och handlingar med uts

ifrifne nainn bekräftades.

Faſtän inan hittills icke leinnat nog uppmärkſamhet

åt detta ſlags fornriſtningar för att ens kunna beſtäinma

oin Runmynderna härwið blifrit anwända til uttryck af

deras bokſtafsnamn, on man ſåledes med t. er . + ar

och & os kunnat uttrycka Aros , lifa ſon man finner

i inunkſkrift utmärkt mapr, man , ſå har dock ett blott

Baſtigt betraktande af mynderna ofta warit tillräckligt för

att inhemta att förfädren, på ra:mma ſätt ſom munkarne,

ofta brukat endaſt teckna namns begynnelſe- bokſtäfwer,

hwilka ockſå ſammandrogos i en egen , ſtundoin nog fons

ſtig mynd. De äldre bomärken hafwa åtminſtone inera

beſtämnda Runor till grund, om än i de yngre merá rum

lernnats för ett godtyckligt bruk af mynder, utan annat

ſyfternål än att wara ett med andra olika tecken . Utan

afſeende på de nu inera wanliga efter godtycke uppdragna

bomärkes-bildningar, äro de,hwilka hafwa fitt urſprung

ur ſkriftenen , ob icke likgiltiga, di se rå wäl i urkun

derna ſom ännu gängſe anwändning, t . er. bland Dals

aliyogen på wißa ſtällen i Mora , Orfa och Elfdals focs

nar , ſaint på Gottland , utwiſa ett länge fortfarande bruk

af gamla Nunorna, äfwenſom deßa namnteckningar deg:

utein i fin anwändning för ſin tid gällde lika med wåra

underteckningar eller utſkrifna nainn.

Från äldre tider hafwa fådana namnnmärken träf

fats på grafſtenar od på klockor, ſamt åtſkilliga tillſam

iuans pånågra kyrkodörrar, ſåſom wisMortorp i Sina:
land, bwareſt de berättas hafwa af folk, ſom offrat för

belſans återfående, blifupit inſkurne, wid Ransberg iWe

Jergöthland , þornunu på Jutland , Hof och Walthiofsſtad

På

b ) 3fr. Peringſt. Not. in vit. Theod. P. 584—590 .
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på sland ; på tegelſtenar i wapenhuſet"wid Fru - Alſtads

kyrka i Ståne, ſamt på Ybland & wägghädar i flera

bergsklyftor, hwareſt de lära, af ſerſkilda reſande blifwit in

riſtade, likaſom man nu på märkliga eller inycket beſökta

i ſtällen finner antecknade Främlingars namn, än på jordfaſta

: föremål, än i någon dertil ferſkildt inrättad bok. Deras

wanligaſte bruk war dock på bohagsting och , hwad ſom

hufvudſakligaſt bewarat dem till wår tid, under ſkrifte

liga förhandlingar i figil fait, från 16 od 17:de århuns

dradet, i egenhändiga underteckningar af dem , ſom ei an

norlunda kunde ſkrifwa fitt namnn ; hwareſt de woro lika

wigtiga och gällande fom wårá hela namnunderſkrifs

ter . Att bomärken & en Runkafwel (ifr. Fl. IX ) el

ler forntidens bref äfwen af en frånwarande blifwit åt

någon fräinmande öfwerleinnade råfoin ett till hemfolket

ſtäldt wårdteden , eller ſkriftligt bewis på bifall til nå

gons begäran eller på något honom gifwet uppdrag, kan

flutas af en liten, troligen icke mycket åldrig, nätt ſkuren

karfſtock eller ſå kallað tånkeftol, ſom en man tydtes

från aflägre ort fändt til fin huſtru , och hwilfen , jemte

bomärke, har inſkriften : (Bomärket) Bunafn wet kaeras

ſta mane af benkeſtol an Þe ( Bomärket ) lanpum , d.

ä. ( N N :3 ) bonainn känner käreſta min af tänkeſtolen i

de (i bomärket betecknade ) land, W. 299 ,

25



XII. Flocken.

Runſtafwar,

Runor till tidſkiftestecken.

I de ofwannämnde förhållanden utgöra Runorna bot

ftafsinärken och för ſerſkildta begrepps framſtällning an

tagna: tecken , med ett wib deras bokſtafsljub vaflåtligen

fäſtadt afſeende, grundadt på en både hos famtid och ef

terwerld förutſatt kännedom af deras liudwärde; men af

detta bokſtafsljud alldeles oberoende, faſom allmänna be

greppstecken , från en affägſen fornålder beſtämda till ut

tryck för: wißa högre kunſkaper, äro de under rednare ti

der bekanta i några ferſkilda uppſtällningar.

Å forntida Calendarium, en uppſtällning af wißa

tecken för alla årets ſerſkilda dagar,med anwisningar till

inträffande månſkiften, hwilken, i likhet med anteckningar

( ifr. Fl. IX ), riſtades på kaflar, ſerdeles på käppar,

ſtafwar, och derefter wanligen bär namn af Runſtaf,

Primſtaf, Årsſtaf, är det ſom wi wanligaſt finna

Runornas bokſtafsmynder anbragta fårom begreppsteden ,

utan allt afſcende på deras bokſtafáljud. - Årsſtafwens

tecken lära urſprungligen beſtått af ett enkelt ſtrek för

hwarje dag i året, med jerſkilda tankebilder för iakttagel

ſer å märkedagarne; men när Runbokſtäfwer för öfrigt

til ſkrift kommo i allmänt bruk, blefwo ſainma mynder

äfmen till tidſkiftens beſtämmelſesteden med wilkorlig be

tydelſe i Calendarium anwände.

De förſta mynderna blefwo efter fin ordning i Ran
raden , eller

PNBERPI

(hwilka, råſom bokſtäfwer, ljödo f u thor k h)

( och iwår motſwarande uppſtällning beta A BCDEFG ]
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antagne, att utmärka wedans 7 ferſkilda dagar, beta året

igenoin . De upprepades fåledes på Runſtafwen i denna

ordning, ſå ofta , ſom de ſamma weckobagarne i Solårets

365 dagar återkommna eller 52 gånger och den förſta ; V.

FA ) 53 gånger . Som , i följe bäraf, hwar 7 :de dag

året betecknades ined fainma uynb , t . er. den 17

8 , 15 , 22 , 29 jan. 5 , 12 4. Febr. 0. f. w. ända

tilt or med d . 31 Dec. antyddesmed p [ A ];8. 2,

9, 16 , 23, 2. Jan. 0. ſ. w . med . A [ B ]; d . 3, 10,

17 , 24 , 2. Jan. med b [C]; .0. T. w . och faimna

mynd för ramina datum alla år förblef oförändrad, ſå

utmärker en wiß mynd odkfd en wiß weckobag hela det

wanliga året igenom ; t. eri Den 1 jan., ſom alltid har

tecknet p [ A ], är år 1833 en Tisdag ody, rom detta

tecken på årsſtafwen upprepas for bwat 7 :de dag, uts

märker det ock Tisdag under hela året 1833; det följan

de tecnet [ B ] följande dagen, Onsdagen , b [ C ] Thors

dagen, [ D ] Fredag, R [ E] Lördag, V ( F ] Söndag

eller är, fou wi kalla det, årets Söndagsbokſtaf 5) , ſamt

* [G] Måndag. Men ſom wanliga året börjar och ſlu

tar med ſamma dag, t. ex. 1833 ined Tisdag, och inan

följande dagen eller Onsdagen för följande året 1834,

åter begynner Runſtafwen , kommer den förſta derá teda

nade mynden P [ A ], fom förut angaf Disbag, att under

detta året gälla för Onsdag, od hwarjeaf de öfriga teck

nen til fin betydelſe i fin ordning att likalebes en wecko

dag framflyttas , och ſåledes [B ] utwiſa Thorsdag, þ

[ C] Fredag, +[ D ] Lördag, R [ E ] Söndag eller wara

årets Söndagsbokſtaf, p [F] Måndag, * [ G ] Tisdag,

ända till årets ſlut, så för följande året en likartad dag

werling inträffar.

Skott-år åter utmärker rainma mynd famına

weckodag blott till den 24 Febr., under wilket datum en

på Runſtafwen obetecknad dag, kallad ſkottdag, inſkju
tes, och det tecken , ſom tillhörer den 24 Febr., tillägges

den weckodag, fom beräknas för den 25 Febr., Tå att tecks

nens ditintilis under året bibehållna bemärkelſe frauiſkiu

5 )Man omtalar i ſådana beſtämmelſer wantigen blott Söndags

bokſtafwen, eller det teden, rom utmärker Söndagen , emedan

De öfrige wedodagarna, hwar i fin ordning , med det samma
äro gifna.
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tensför den återſtående delen af året en dag, t. er. P [ A ]

fontår 1832 är Söndag i början af året, betecknar efter

deri 24 Febr. odh till årets ſlut Måndag, och N[ B ], roin

war Måndag, betecknar ſedermera Tisdag,Þ [C ], Tis

pagens, tecken , blifwer Onsdagens, [ D ], ſom war Ons

sagens blifwer Thorsdags, R [ E ], Thorsdagens , blir Fre

dage; P. [ F ], Fredagens, blifwer Lördags och * [ G ], ſom

betecknade Lördag ,antyder Söndag, hwarföre Skottåretäger

2 :ne Söndagsbokſtäfwer, nemligen 1832 och + (AG ),

af hwilka den ena, enligt hwað redan anförst är, gäl:

fer före och den andra efter den 24 Februari. Deßa

weckodagstecknens förändrade betydelſe, ſoin efter 28 år

återkyımner på rainma dag i lika förhållande till wanliga

år och skottår, har man uppſatt i en Cirkel , kallad SOLE

cirkel , Solcykel, i war Almanach äfien benäinnd Sön:

dags - förändring , uti hwilken , hwar ſom helſt, kunde

efter omſtändigheterna begynnas ined 1, hwarefter i rät:

ning ined ziffror antyddes de öfriga årens afſtånd från

Denna början. För Gamla ſtilen beräknades ) på föl
jande ſätt :

9) För att finna Söndagsbokſtafwen för ett gifwet år, adderas

9 til ſamma årtal ( emedan 9 år af denna Solcirkel berät:

nas fåsom förflutna wid wår tidräknings början ), och den ders

igenom erhållna ſumman divideras med 28, då öfwerſkottet

( efter ſiſta Subtractionen) wiſar det tal, der ſamma års ſön:

dagsbotſtaf i denna Solcirkel igenfinnes ; t . er.

För Gamla Stilen : För Nya Stilen , på 180ostalet :

År 1449 År 1832

bertil 9 dertil 9

28) 1458 (52 28) 1841 (65

140 168

58 161

56 140

Simerſfottet 2 ,under Dfmerſkottet21, öfwer

hwilket talfinnes attR (E ) hwilket tal finnas pueller

war detta års Söndagsbok: AG fåſom årets Söndagss

ſtaf; ifr . f. 154 Bolſtafwer.

Blifper intet öfwerftott, utan talet delas jemnt,antydes deris

6. genom att det i fråga warande året føller Solcirkelns tal, els
.. ler är 28, bwillet fåtedes fielf utwifar Söndags-bolſtafwen,

ft. ep . 1467 1839. 47
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***** 31419
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819202122 23 24 25 26 27 28

þ : ' R :

PR #BPPRPOP *Rob n*PREMP PubMe

G : B : D : F : A : C : E :

PEDAGFECBAG EDCBGFEDBAG FDCBA ]

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4

är åter den ordning, hwarefter åren för 1800 -talets nya

ſtil beräknas; och för 1700 -talets nyá ſtit beräknas de
i denna ordning:

21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

De tankebilder, hwilka fattes öfwer weckodagstecknen

för beſtämda dagar i året , hade till en del afſeende på

årstiden och landtmannens medborgerliga eller enſkilda för

rättningar (ifr. fid. 188 ) och uppfattade till en del ämnen ,

ſom wið dagens kyrkotjenſt förekommo, t. er . ett lindes

barn, Chriſti födelſe, Fuldagen, en ſtjerna eller 3 Fro:

nor, de tre wiſe inäns färd , för 13 :de dagen, o. f. w . ,

eller ock woro de finnebilder för wißa Catholſka Helgon ,

hwilkas minnen ſamina dag högtidligen firades ; hwilka

Gudstjenſtliga anwisningar aldeles inſtämma med dein,

fom i medeltidens Roinerſk- Catholſka Kyrko- Calender äro

med utſkrifna ord för famına dag faſtſtälde, t. er. en ſten,

Stephani dag; enørnJoh. Evangeliſtens dag, en Bis

ſkopsſtaf eller moßa, Sigfridsmäßan, 0. P. w.

Ru radens alla mynder , tillika ined 3:ne för rådant

bruk enkoin ?) ſaimmanſatte i * .0 , finnas åter i en

ſerſkild rad under förutnämnde weckodagstecken anwända

till utinärkande af tiden för de på Måncirkelns 19 ſers

ſkildta år infatlande Tungelſkiften , hwilka hwart 19;de år

på Tairma dygn inträffa. Af deßa 19 tecken , ſom i

Nunor kallas Prim , Primſtafwar, nemligen :

w

-) Deba Runmynder ehuru de i Kyrko-Calendern Inotſwaras

*** af zifferteden , finnas ide urſprungligen eller i äldre tider af

Runriſfare blifwit begagnade till siffror. Hloit på grafſtenen

i lye kyrka af år 1419 ( ifr. f. 154) förekommer iſtället
för ordet tolfte i beſtämningen tolfte raden . - Ciu Prim
eller Gylentalsteden anwändes på Kunſtafwarne myn :

ken blifwituppgifie; hwarwid de fid. 53 nämnde Valo -Rus

nor eller Valdemars Runor, uplendſku Runir, äfwen
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XVI XVII XVIII XIX

Php # ГАР + + 1 + 1 В ГW Tж Ф

[1nrIV v.vı yu viis X XI XII XIII XIV XV

hwilka i Kyrko- Calendern äro ſå kallade Gyllental, ]

har hwart och ett på behörigt afſtånd , i mån af se &

inotſwarande år :) inträffande nytändningar, blifwit ri

ſtadt under beſtäinda årsdagars weckodagstecken , för att

utwiſa, det ny på ſamma dag hwart.19:de år ſkulle tän

das . Så finnes t. er . p [ l ] wid $. 23 fan., 21 Febr.,

23 Mars, 21 Apr. 2c., att antyba, det ny å deßa Sagar

beräknades infalla under det förſta af Måncykelns år

och derefter hwart 19 :be år , t. er. 1444 , 1463 ? C.;

och n [ 11 ] wid d . 12 Jan., 10 Febr., 12 Mars, o.

f.w . det Tammas inträffande i cirkelns näſtföljande an :

dra år, t. ex. 1445, 1464, m . fl.; Þ [III] wid d. 1 odi

31 Jan., 1 od 31 Mars, 29 Apr. D. ſ. w . i 3:dje året,

t . er . 1446 , 1465 , 0. r. w. - Deßa ined hwarie Prima

ſtaf anwiſta , i alla gamla Run - Calendrar oförändrade

tidpunkter äro alldeles deſaụnma, ſou i Chriſtna Kyrko

Calendern blifwit faſtſtällda oct) hwarefter rörliga feſter

beräknades, utan afſeende derpå att de under medeltiden

icke wederbörligen utwiſte werkliga månſkiften ).

Af fådan bejkaffenhet finnas Gainla Run -Calendrar

eller få kallade Runſtafwar, mer och mindre omſorgsfullt

er

blifivit begagnade , der fom i Gyllentalens ziffror finnes V, i

någon likhet med Latinſka beteckningen, t. ex.b med ett tmär:

ſtrek, motſwarande V med ett ſtret eller vi, o. ſ. w.

5) För att finna hwad ſom är ett gifwet års Gyllental, lägges

i Gamla Stilen 1 till årtalet och ſummandivideras með 19

då öfwerſkottet ( eller då intet öfwerfkott blifwer, 19) utwiſar,

ſom , divideradt med 19 , gifwer í öfwerfkott 6,hwilket wiſar

att (VI] då war Gyllental ;jfr. ſid. 154. För Nya Sti:

len äro Gamla Gylentalen mindre anwändbara.
anno

70 )Deromkunde manſnart öfwertyga ſigaf hwab för ögoiten
19 fyntes;t.er. år 1449, då enligt anwisningen ( jfr. ſid. 151)
on [V1) war Gyllental, och på de dagar, wid hwilka ſamma

misteden i Calendern fanus utſatt, nytändning ſkulle inträffa , få:

22 Aug., hwilken då föll på en Fredag ; men af enOn connörkelſe d .

nytändningen och af månensſken
er hela timmen under de närmaſt derpå följande fyra dagarne,

att detta månſtifte redan inträffat.

,M
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och ſkickligt arbetade, till ſtor inängs bevarade i allmänna

fainlingar och hos enſkilda, icke blott, enligt äldre bruk

Cifr. Fl. IX) , ferſkildt antecknade & ftafwar, kaflar och

träſkifwor, ſtundoin i flockar hopfogade, äfwen i form af

böcker, utan ock riſtade på hwariehanda ſlags redſkaper

och bohagsting ( ifr . Fr. V ), hwilka ſtundeligen kunde wa

ra tillgänglige, riſom ſwärdsſkidor, ſkaft till fpiut, yror

och piſkor, måttſtafwar, betsmän , klappträn , kafwelbräs

den, ſpinnrockar, aſkar , lådor, o. f. w ., ockſå på benſfifs

wor, horn , m . in .; fällan träffas dod Run -Salendern ffrif

wen på pergament ( ifr. Fl. X), troligen derföre, att de,

ſoin till detta ämne hade lättare åtkoinſt och kunde ſkrifs

wa, woro mera boklärde, od ſåledes gerna begagnade

munkſtilen enſam eller inblandad ined wißa Runtecken el

ler ſå kallade Runmärken ( ifr. fid. 186 ).

Runſtafwens, redan af deßa många åldriga Salen

drars tillwarelſe inſedba, hos wåra förfäder wedertagna

och allmänna bruik witsordas derjemte få wäl af gainla

minnesmärken , ſom af de ou deß begagnande tid efter

annan gifna intyg ſaint deß ända in i wåra dagar fort

warande anwändning. Bland ſpåren af en deß äldre

beſtämmelſe, att från 1100 -talet ända in på 1500-talet

äfien i inſkrifter utmärka årets förhållande i affeende på

rörliga och orörliga helgebagar genom uppgift af Söns

dagsbokſtaf och Gyllental efter en ferſkild påſktafla , hawa

flera å ferſkildta minnesmårdar reban ( ifr. Fl . IV, V )

blifwit anwiſte. Sweriges Aümnoge kände ockſå ſamt be

gagnade och utſkar fådana Calendarier, ej blott i medels

tiden, utan äfwen efter Reformationen. Wi' finna Sein

ännu i ſlutet af 1500- och början af 1600-talet, få län

ge tryckta Almanachor woro mera ſällſynta , fortfara i

allmänt och wanligt bruk inoin flere landsorter, Terdeles

Upland , Dalarne, Småland och Sland ; och i ett enda

Paſtorat, nemligen Freſtad och Hanmarby, ei långt från

bufwudſtaden, har man räknat tjogtals Runſtafwar, hwil

fa inwånarne ännu allmänt förſtodo att bruka och ſkära

en ſkidlighet, ſom der icke ens war owanlig. Hos Gwinnor

och ungdom.o).

1:59 Enligt berbarande sprkoherdes, Antiquarien 8. M. Archanel

uppgifter.
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Under följande hälften af 1600 -talet och i ſynnerhet

under ft. Carl XI:s ſtyrelſetid mera talrikt utkoinna trydis

ta Almanachor gjorde dem wäl mera umbärliga, ſerdeles

för folk af beläſenhet ; men för att denna kunſkap icke

ſkulle gå förlorad, hafwa de, ſom, deruti meſt bepröfwa

de, genom fortſättande af Runſtafwars ſkärning och un

derwisning om deras bruk, wille bidraga till deßa Salen

drars allmänna återtagande, blifwit till uppmuntran ge

nom Kongl. Brefwet den 5 Julii 1684, i enlighet med

hwad Antiqvitets-Collegium hemſtällt, förſäkrade oin fri

het från utſkrifning och ſkatt till kongl. Maj:t och fro

nan . För att ined mera noggrannhet kunna & Runſtaf

wen finna tiden för werkliga tungelſtiften , har Prof. S.

Krook i ett år 1690 tryckt Swenſkt åg Runſkt Calens

darium , fom wifar nytånningen intill år 1840, fört

Gyllentalen till de dagar, wid hwilka de i ſådant afſeende böra

ſtå, od ſåledes gifwitGyllentalsraden en ny anordning ').

Genom Swenſka Calenderns egna rubbning år

1700 förblef Runſtafwen icke lika brukbar; omöjligheten

att längre efter denſamına, i wanlig ordning, ined ſäker

het göra de för medborgerliga iakttagelſer behöfliga beräk

ningar och derigengin uppkominen wana att, i ſtället för

eget uträknande, hemta ur årets tryckta Almanac Dolika

efterrättelſer, ſåſoin nu mera härledda från allmänneligen

oförklarliga grunder, lände allmogens bruk af fin gamla

Calender , Nunſtafwen, till ſå ſtort förfång, att det deref=
ter icke kunnat rotfäſtas, ehuru Gamla Stilen år 1712

i fin rigtighet återſtäldes, föreläsningar öfwer Nunſtaf

wen gåfwes för Studerande i Upſala och förklaring öf:

wer denſammna meddelades allmänheten i 1728 års at

manach. Genom den i Swerige med år1740 antagna

blandningen af Gainla ( för orörliga) ochNyaStilen (för

rörliga feſter ),oaktadt wib fainma tid flere Runſtafwar
ſkus

• Den från alibretibet brutiga ma', som nämnde ät, tila
? come out Calenberns.o_började

pinxi] [xx] [vii]CHCXVIII. . f. m .
Denna nya började åter med :

.

d . 1, 3,4 , 5 , 7, 8 , Jan.

D. lg

101399pisma
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kuros ?) med en derefter anordnad Gyllentalstedning,

och ytterligare genom Nya Stilens införande år 1753,

om än en eller annan dertid läinpad Runſtaf till

werkades med derefter afpaßadt Gylental 3) , blef dod

den gamla allmänna Runſtafwen icke widare lika lätt

anwändbar, Tid erſättning har gamla Styrko -Calendern,

ſoin åtminſtone redan 1643 funnits tryckt framföre Swens

ſka Kyrko - Pſalmböder, i ſtället med förändrade och efter

werkliga inånſkiftestiden inſatte Gyllentalsbokſtäfwer, utan

att för öfrigt af den urſprungliga Runſtafwen bibehålla

annat än en det finnebilder, blifwit under nainn af Runs

ſtafwen förnyad , i tryck och i kopparſtick utgifwen 4)

>Sådant uppmuntrades af R. R. Grefwe Ehrenpreus, odos

bruket befordrades genom den åren 1742 1743 od 1748

upplagda Underwisningen om Runftafwen , hufwud

ſakligen grundad på förutnämnda 1728 års förklaring, med

ett kopparſtick till de 2: ne fiſta upplagorna. På deßa Run :

ſtafwar iakttages ofwannämnde Prof. Krooks anordning afGyl:

lentalen , och begynnes med Q. b. Jan., o . f. w .

5 ) S. J. Digelius utgaf Runtafwen i fopparſtid år 1955.

Beſkrifning war dertill ämnad, ſom ſynes af åtſkilliga i ſå:

dan afrigt gjorda utkaſt, hvilka jag erhållit. HansRunſaf

har en efter nya ſtilen lämpad anordning af Gylentalen ,

ſom begynner med I Pr s t o.ſ. w .

d. 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10, 12, 13, Fan.

Sanıma anordninghar denKunſtaf, hwileen Hr I.Wolff

i Norrige öfwerkommit och år 1820 i Paris (runakelli, le

Runic Rimstok , ou Calendrier Runique) ſåſom ferdeles gam :

mal odh Norft beſkrifwit. Den är ſå mycket ſäkrare av och

danad i Swerige under lednare hälften af 1700-talet, ſom

Söndagsbokſtäfwerna i Solcirkeln blifwit å den ſamma upp:

tednade i den för ſamma århundrade gällande ordning (Hör:

jande ined $ [DC] ſåſom1, (ifr. ſid . 197 ), odh foin den

rerſkilda nyare Swenſka uppſtällningen (Signes du Zodiaque)

af himmelstenen , med bifogade beſtämmelſetecen när ſolent

i hwartdera inträder, ſamt wid hwað ſtund folen går upp och ned

d. roch.15 :de i hwar månad, är alldeles ny och förſt upptagen

rid. 29 i Planbergs år1784 tryd ta beſkrifning öfwerden af
honom inrättade Calenderitaf. En del af deßa anwisningar

finnas wäl på 1940 -talets Ruuſtafwar, men helt annorlunda

(wid ringlar mellan månaderna) utmärkte, hwilket trdock år

1748 (Underwisn . om Runſt, f. 45) fäges blott tillhöra
yare Kunſtafwar... !

- ) Af Abr.M. Sabrſtedt 1776, Cody Gyllentals:bopftäfwerna ans

pronade af Hr P.Wargentin ; En ſtändig årsrafning eller Calens

derſtaf af P. Planberg, 1784 , och en af mig år 1827 utgifwen

Luſende års Calender , hwitten upptager både Kyrko Car

26
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och till hielpreba wid deß begagnande finnes ännu i wåra
Almanachor anwiſad årets Söndagsbokſtaf. Efter alla

deßa ſkiften har gamla Runſtafwens fännedom och egent

liga brut förblifwit blott en föråldrad jalſamhet , hwilken

dock på några orter i Dalarne bland allmogen, ſom af

ålder warit mera wan wid deß anwändning, både på

1770 - talet och ännu i wår tid icke fallit ur minnet 5 ).

Sedan af det föregiende är urplyſt att de 365 mynder
na i Runſtafwens ena rad , utwiſa detíamna , ſom Chriſt

na Söndagsbokſtäfwerna, och att de deröfwer jatta mär

ken, ſomn Chriſtliga ſinnebilder, antyda oföränderliga hög

tider, äfwenſoin att de i andra raden befintliga printec

ken mindre rätta fig efter werkliga månſkiften än Latin

ſka Gyllentalen , faint ſåledes, lifa med deßa , ligga huf

wudſalligaſt til grund för rörliga Sön och Högtidsda :

gars beſtämmelſer, är wälmed det ſainna ådagalagot att

Runſtafiven i detta ffick blifwit ordnad efter Kyrko

Calendern, för att utinärka Catholſka helgedagars årliga

inträffande, ſamt föliaktligen att ett ſådant ordnande ſkett

under ett Catholſkt tidhwarf. Det dermið utan undantag

förekoinmande bruket af Gamla Runradens mynder, ei

mindre än deßas oförändrade anwändning äfwen i orter,

der den fullſtändigare och ined Kyrfo-Calenderns teden

mera öfwerensſtämmande Danſka Runraden annars was

rit almän, öfwertygar att detta Runſtafwens ſkich wuns

nit fullkomlig och allinän ſtadga redan före ſammna Danſk

Gothika Runrad, och att deß uppfoinſt bör bänföras till

en mycket tidig- Chriſtendoin . Redan i början af 1100

talet kunde od deß allmänna bekantſkap och anwändning

päräkna en längre waraktighet och ſåledes af de andeliga

böra ſtödjas på en ſäker grundial. Til ledning för dem ,

lendern och Gamla Kunſtafwen , famt den Förnyades Gpl:

lental, tiüita med tankebilderna.

Litaſom 1740 -talets Rumſtaf, hwilten åter trodtes 1993 un :

der namnafDen Swenſfa Sushålls -Almanachan, uts

tommit (genom Werners förſorg) i nu för tiden ſällſynta top:

parßid af ferſfild form , pagande att utgöra fölfjädrar,

blef 1776' års med Ratinfta bokſtäfmet förnyade Ranſtaf år

1778 under namn af Den förſwenítade Runftafwert,

präglad på Lobatsdoſor af imezing, med beftrifning ( trodt

1778, 1786, 1816 , 1823), od framgent mera allmänt pridd
ramt råſom Almanach begagnad.
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ſom woro i faknad af de djupare infigter, hwilka den

Catholſka tidsberäkningen (Computus) förutſätter, blef rås

ledes & en ſerſkild Tafla de efter hwarandra följande årens

Priintecken uppſtälda wid ſidan af hwar fina Söndags

bokſtäfwer, i den ordning de ſainmanträffa under den No

merſk-Catholſka flora Påſk-Cykeln af 532 år, eller i en

Påſktafla ), hwilfen gälde för all beräkning efter Gainla

Stilen.

Daktadt allt detta Chriſtna i Runſtafien och i deß

allmännare bruk, kunna wi ännu i deß hos en ſtörre

) Den bifogas härjemte utur en gammal Run -Calender afår

1328, utgifwen af Worm i Fast. Dan. ſ. 128 (i 1633 och fid.

153 i 1643 års upplaga ), hwareſt dod blotta Runtaflan fin

nes. Raduumrerne, tidbeſtämningen för hwarje rad och de

Ofriga förklaringarne hafwa wi, tid upplysning ſamt lättare

fattning och anwändning, tilſatt enligt ſätra grunder, hwilka

i Afh . om Tidmåtningen närmare utwedlaš. Några fornti
dens egna uppgifter och beftämningar, ſom witsorda rigtighes

ten häraf, finnas förut anförda, t. ex. att 1328 infaler i 7.de

raden, (ſ. 186) och 1449 i 12 :te raden ( ſ. 154).

Anm . På denna Cafla beräknas raderna för Gyllentalen

nedåt, och hwart Gyllental ſwarar emot ett årtal i den ord
ning de följde efter hwarandra, men för motſwarande års

Söndagsbokſtäfwer räknas raderna twärs öfwer ſidan , ſå

att wid hwarje års Gyllental deß behöriga Söndagsbokſtaf

finnes i ſlutet af twär-raden till wenſter. t . er. år 1230

uppſökes, ſå får man i 4:de raden , ſom begynner med år

1224, när nedåt räknas ett årtal för hwarie Gyllentalsteden,

ſe wid år 1230 (eller 7:de tednet uppifrån) 4 (XV] fåſom

årets Gyllental, och i kanten till wenſter om ſammav
finnes att [ F ] då war Söndagsbokſtaf: På Kunſtafwen

kan man ſedan lätt inhemta, hwad här i

uppſtällning wiſas, att Påfkfullmåne beräknades år 1230 in

fala d. 1 April, på wedodagstednet * [G ], ſom för året

Söndag blef Paft, ſamt årets Söndagsbokſtaf P [F] finnes
wid d .7 Apr, råär derigenom årets Påſkdag beſtämd, och

med det ſammafänner man de rörliga Sön : och Högtidsda:

garne för år 1230, om hwilka upplysningen annars ſkulle for

kas i en Almanad), lik den föråren 1822 eller.1833, då de
på ſamma dagar inträffa. – Häraf är lätt attinſe , af hwad

betydenhet och lättnad denna tafla ſkulle wara för alla bes

räkningar på Kunſtafwen, att den ofta ſkulle blifwa begag

nabodatt med det ramma årtalet beftamot, ráfom of

wan anförda erempel, då 4 war Prim od v Söndag 14:00

raden, hwilketi ſamma rad ide oftare inträffar an år 1230.
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menighet redan tidigt gängſe och länge fortfarande tän

nedoin och fkickliga anwändning för den annars wanligen

icke ſå lätt beräknade och fattade Chriſtna helgedags -bes

ſtäminelſen , af flere inärkliga omſtändigheter öfwertygas,

att ſådant icke haft ſitt urſprung endaſt från Chriſtendo

men. Att ett aldeles obekant begrepp, ett ſå rent tan

keämne, annorſtädes endaſt af lärde redigt fattadt och an

wändt, ſoin en beſtändig Alinanach , Catholſka Kyrko-Ea

lendern , och deß ſtundeliga tillämpning, blifwer af menige

man allmänneligen ſå lätt och klart färſkådadt, ſåjoin ett

wanligt bruk ſnart upptaget, med ſäkerhet begagnadt och

mångfaldigt utbildadt, ärnågot owanligt. Att wid erhål

landet af förſta medwetandet om en ſådan tidens afdel

ning lifwäl icke låta den bildning, ſom framkallat både

inrättningen och behofwet deraf, ibchöriga, genom ſkrift

lätt åſtadkomna anwisningar, tillika förſträda hielpineds

len till deß utförande, eller att icke antaga med det ſama

ma den redan färdiga, för ändamåletafpaßade uppſtäll

ningen, Styrko - Calendern, - men i ſtället uppfatta deb

begrepp och i en för ſjelfra den främinande inrättningen

tillförne obekant form gifwa fainma begrepp i ſin helhet,

utan att förbigå någon den minſta omſtändighet, ett eget

foſterländſkt uttryck , är ſåſom werkan af Chriſtendoinen

obekant. Att detta uttryck antager egna framſtällningar,

ſoin äro mera enkla och naturliga än fielfwa förebildens,

eller begagnar för hwarje föreſtällning en enſam inynd,

äfwen då originalet har flere ), ſamt med tankebilder,

ett eget inhemſkt ſkrifſätt, gifwer urſkriftens bokſtafsliud,

wittnar om wana att tänka och på ſitt eget ſätt ſielſtändigt

utweckla ſin kunſkap, eller en icke obetydlig bildning ; och att

derwid icke blott ingen den minſta originalets omſtändig

het förbiſes , med iakttagande af allt, ſom till deß Chriſt

na bruk hörer, utan ock andra beräkningar derjemte an

föras, hwilka hafwa gamınalt inhemſkt urſprung och bidra

ga til en ſtörre anwändbarhet för medborgerliga lifwet,

få ock att inan är ſtrar öfwad att fådant ſtundeligen fig

tilt efterrättelſe ftäta, måſte hafwa fin grund i någon ,

härſtädes förut allmänt häfdwunnen , motſwarande inrätt:

) t. er. + enſam för de 4, fom utgöra VHI, 1 för de 3, fom

utgöra XII och ☆ för de 5 i XVIII.
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ning, med hvilken förenad, denna tidbeſtäinning ſnart blifs

wit folkets egen ,utan att endaſt wara ett alſter af Preſterlig

upplysning . En från forntiden fortplantad funſkap, och

måhända äfwen någon ſerſkild inrättning, hwarigenom t. er .

Distings fullmåne för famınankomſten till Swea ting af

ålder öfwer hela landet beräknades, ſkulle ined tillägg af

hwad, ſom till Chriſtna bruket hörde, gifwa allmänhet äfwen

åt deßa beſtämningar, ſerdeles ſom de kunde ſättas i ett wißt

förhållande till forona iakttagelſer, t. ex . att 2:dra full

inånen efter Distingens war påſt-fullmåne , eller ſå fals

lad Påſkterinin och följande Söndagen Påſkdag, nyckeln till

ben wigtigaſte punkten och ſtörſta ſmårigheten i Chriſtna

årsberäkningen . Sådant ſkulle både lätt utbreda och gif

wa mnenigheten en waraktig infigt af denna årsberäkning,

om det än warit den Chriſtna anwändningen, ſom , med

tiden cnſaın behöflig , under århundraden den ſamma bis

behållit. Å fwen deruti är något anmärkningswärdt, att

i Chriſtendomens början , före Munkbildningens utwedling,

Preſterſkapet ſynes til Runſtafwens allmänna brukbarhet

bland allmänheten lennat något biträde, men finnes al

drig hafwa fielf begagnat denſamma, utan blott fin Kyrs

to Calender , äfwen på tider, då Preſterna i allmänhet

woro inindre bekanta med denna, inen allmogen ganſka

wäl med fin årsſtaf, och då ſåledes de andelige behöfde

offentligen erhålla för fina styrko-iakttagelſer de anwisnin

gar, foin menige man , för fainma ändamål, på Runſtaf

wen med ſäkerhet fielf frainſökte. Ett ännu bibehållet

Circuiairebref inoin Upſala Årkeſtift, gifwet wid Preſtmös

tet år 1535, för att utſätta dagarne för rörliga högtider

na under loppet af ett års tid 8 ), wiſar att Preſterſkapet

*) Sielfma Driginal-Cirenlairet, try & t på papper, det äldſta i

fitt ſlag bekanta, lyder, med utffrifna förkortningar, ſom följer:
A presenti Synodo vsque ad Aduentum domini nulla fit

festorum seu officiorum variatio. Dominica aduentus domi

ni cadit dominica proxima ante Andree.

Anno futuro videlicet anno domini M.D.XXXVÍ. & bis

sextili. Letera dominicalis erit ,B. vsque ad bissextum . Sed

post bissextum erit A. Aureus numerus XVII. Dominica

septuagesime cadit dominica prima post scolastice virginis.

Gregorij pape cadit dominica Reminiscere transferatur in

secundam feriam. Georgii marțiris cadit dominica quasi
modogenti transferatur in secundam feriam . Erici reigis et

1
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årligen behörde få ſig offentligen medbelade be af Kyrko

· Calendern för Gudstjenſts -förrättningen nödiga tidsbeſtäms

inelſer, så dereniot en Swenſk Prelat, fou wiſtats i fams

ma bygder och bar nanın af Urſala sirke- Bijkop ſamt

tecknat fitt foſterlands häfder ), wid ſainna tid witsor:

bar, att Sweriges Landtmän och bönder, genom de af fina

fäder, odj afwen af mödrarne, erhållna underrättelſer i

åtſkilliga till allmän kunſkapsbildning hörande ämnen , wo

ro ſå öfwade på Nunſtafwen, att de kunde ſtrar utleta

Misse pro

martiris cadit feria quinta ante rogacionum festum cum of

ficio stabit Infra octauas sancti Erici nichil fiat de sancto

Erico nisi memoria preter feria sexta et Sabbato tunc in

tegrum officium fiat de sancto erico & carebit octauis prop

ter festum ascensionis. Barnabe apostoli cadit dominica tri

nitatis transferatur in quartam feriam Botolphi abbatis cadit

sabbato infra octauas corporis Cristi, stabit. Decem milium

militum caditin octaua corporis cristi , festum stabit Sed

officium transferatur in sextam feriam sequentem . Synodus

futura babeatur in octaua Visitationis Marie.

statu regni babeantur modo consueto cum collecta Pietate.

Nomina sacerdotum hoc anno defunctorum

Magnus in ägby Nicolaus in tyärp capellanus

Dominus Olauus in vadha Johanneus quondam in bon

Olauus in Tigelsmora da arno.

") 01. Magn. Hist. Gent. Septentr. L. I. c. 36, p. 44. Cerni

tur, hic homo senex atque adolescens baculum Gothicis cha

racteribus insignitum habentes, tali ratione insculptum , ut

videatur, quibus instrumentis vetustissimo tempore, dum li

brorum usus non esset , lunæ , solisve, et cæterorum syderum

virtutes , et influentias infallibili eventu cognoverint, prout

hoc tempore fere incolæ omnes agnoscunt. · Verum de

vulgo hæc consyderatio habetur, quod sicuti a senioribus tra
ditam astronomiæ scientiam, et practicam in præostensis ba

culis et characteribus acceperat; ita immobiliter in eadem

accipienda tradendaque etiam post sacræ fidei' susceptionem ,

perseverat, ita ut rustici, seu villani, adeo periti reperian

tur, et sint, ut die una prædicere possint, quotusquisque au

reus numerus sit, literaque Dominicalis, annus bissextilis,

intervalla , festa mobilia, et ipsa lunares' inutationes, post

decem , vel sexcentos, aut mille annos fient, vel erunt. Idque

studium cuin sacerdotibus de festis et similibus commune ha

bent; ut interrogent, et responsum præstent. Ceterum parentes

filios suos laicos, imo inater filias, vel domi, feriatis diebus,

vel in accessu Ecclesiarum ita instruunt, ut non ininus eru

ditione, quam experientia' artis indies efficiantur perfectiores.
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och förutſäga-- alt hvad ſom i denna Catholſka tides

beräkning hufvudſakligaſt ingick -- hwarje ſoft tidsbeſtäm

melſe med deß Gyllental och Söndagsbokſtaf, uitinärka

Skottår, afſtånden mellan rörliga högtider och Månſkiften

på 10, ända till 600 och 1000 år. Häraf inhemtas åts

minſtone, huru det från en aflägſen fornålder tillhörde

Swenſka folket att noga känna tidmätning och fin Run

ſtaf, äfien råſom läinpad efter den Chriſtna Calendern . -

Då ſådant aut i Skandinavien icke mer än i andra Chriſtna

länder , hwareſt ingenſtädes finnes någon ſådan , eller

ens någon motſwarande inheinſk tidsbeſtämnings-uppfin

ning, mes Chriſtendomens inkoinſt eller under inedelti

den kunnat åſtadkominas, fan en ſådan fallenhet och

kunſkap icke i Swerige mer än annorſtädes hafia was

rit ett alſter af Catholſk lärdom . Grunden för Runs

ſtafwens werklighet i Norden , deß inrättning och all

inänna befantſkap inåſte ſåledes ligga i något före Chri

ſtendomen warande allmänt kändt, något flags äldre be

räkningsſätt eller en årsſtaf; genom en ſådan är den der

på inympade nya Chriſtna tillſatſens atinänna och lika

ſnabba ſom noggranna kännedom lätt att inſe, äfwenſoin

det deßutom i alla affeenden wiſar fig, att den uppſtälls

ning af årsberäkningen, ſom wi kalla Runſtaf, till fin

grund , lika ſom i fin anwändning, är en inhemſk Alma

nad, en Skandinawien , om icke Swea och Götha Rifens

menigheter förbehållen , egen , uråldrig tillhörighet, 'hwars

häft derſtädes ännu icke aldeles år förgången.

1

Det om Runorna, ſåſom begreppstecken , lednaft ans

förda förhållande äger äfwen ruin , då deras mynder fös

rekomına ſåſom ſerſfildta teden for straft Runot, Meis

gin-Runar, eller wanligen ſå kallade Troll - Runor.

Det tyckes derwid inindre wara mynderna och deras wan

liga bokſtafsljud, än andra åſigter, grundade i tidens if

riga ſpaningar efter dolda naturkrafter, i öfwertro, vißa

tiữ ſkriften hörande företag, m . m ., inå hända ej ſällan i

föregifna ſafkännares bedrägeri, rom , jemte okunnighes

tens widſkeppelſe, gifwit demn fin wigt och betydelſe. En
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1

daſt i den mån deßa deras grunder blifwa utredba 10) ,

kan deras rätta värde beſtämmas. Det war imedlertid

ett ſådant, råſom nog wanligt, bekant ſkrifkonſtens iniß

bruf, ſoin Norrſka Lagen åſer, då den förbjuder att fara

med Runum . Här anſe wi oß cndaſt þöra crinra att,

utom åtſkilliga i gamla Sånger, Sagor och andra anteck:

ningar befintliga uppgifter ) , egentliga minnesmärken

äfwenlcdes af denna art från forntiden blifwit bewarade.

Om än 4 på Island omförinälda, i detta afſeende hufwud

fakliga böcker (ifr. f. 11. nat.) gått förlorade, finnas

Dock åtſkilliga likartade ännu i behåll. Utom den förut

( fid. 12 not.) åberopade konſtboken på pergament, aga

mi i S. Antiqvitets- Archiwet i Stockholm , äfwen en ans

nan dylit i ännu mindre format, ſkriften på papper,

bägge sländſka, ingen Swenſk; flere mera bekanta förs

fattares hithörande uppſatſer att förtiga.

I en handſkrifwen bok ?), innehållande Angelfachfiſka

ſkaldeſtycken ,förwarad i England, förekomma i terten in

inängde åtſkilliga Runinynder , hwilka förmokas hafwa

någon öfwerfinnlig fyftning 3), och finnas aftryckte i kop

parſtick, i Hickesii Thesaur. Linguar. Septentr .wid Gramm.

Ísl . Zab. 4, 5, 6.

Sluts

.

10) Under mångåriga forſkningar hafwa Herr Kammar :Junearen

2. F. Raaf och Herr Hof:Capellanen Studad med utmärkt
framgång träfwat till dettamål.

-) åtſkilliga Sånger i Edda ; Eigils Saga ; Olof dent Gamles

Skrif och Demeſag. om Kunakonſtina , Jon lärdes anted :

ningar, Björn fonbons Samrak um Runir , in . fl. Ifr.

fid. 23 not. 3, 5, HrabaniMauri, m . fl. uppgifter,ſamt Bes
rättelſerna om Kettil Runſte och Gilbert, en folkſaga i flere

Swenſka landsorter, Ol.Magn . Lib. 3. c. 20 , Messen. Spe

33 culá p. 21, Lennæi Delsboa illustr, ſ. 176, Suhms Sami.

til Danft Hiſt. 1 B. 1Del. ſ. 97 , m . fl. Geyer 4. ft, ſ. 171 .

) En annan itämnes i Wanley Catal. p . 149.

3) J. Burei Antiquitates Scanzianæ de Upsalici orbis Insigni

bus & scripture mysteriis, ramt Adal-Runa Rediviva , en un :

derwisning om Swenta Runkriftens urſprung och hemlig:

heter, pböräknade flera hans uppſatſer, angående Myſtiſte tyd

ning af Runorna och deras Cabbaliſtiſta anwändning, äro ans

nu förwarabc.
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Slutlig återblick på Runminnesmärken

och deras tidh warf.

De till vår kunſkap komne, med Skandinawiſka Nu

nor tecknade ininnesmärken hafwa befunnits till ſin ſtör

ſta del beſtå af Nun -ſtenar i inſkränkt bentärkelſe, el

ler enkla Wårdhällar, Fl. I, till ett antal, foin öfwer

ſtiger 1400, af hwilka öfwer 730 blifwit reſta i Upland,

då ſådana minnesinärken äro wida mindre tålrika i Söz

derinanland ( icke fullt 200 ), i Sſtergöthland (något flere

än 100 ), i S :nåland (något öfwer 80 ), i Weſtergöthland

(omkring 70 ); ännu gleſare ſpridda i Weſtmanland (oin=

kring 40 ), i Skåne ( 30 ), på Øland (ei fullt 30 ) och i

Nerike oinkring 20 , hwilket fiſtnämnde antal de icke uppa

nå i något af de öfriga Swenſka eller Danſka Landſka

perna, och knapt i hela Norrige, bwarföre de i deßa orter

kunna räknas för mera rällſynta . Din än Upland , ge

noin ett ſynnerligen allmänt bruk af detta ſlags wirds

ſtenar , kan kalla dein fin hufwudſakliga tilhörighet,

bör wäl Swea Nike (inberäknadt Norrland) ined öfwer

1000 , och det på fainina tid tillydande Götbaland ined

nära 300, eller fordna Sweawälde, d. ä. Swea och Gö

tha Konungs rike med 1300, anſes wara deras egentli

ga hemland. Af de nätt huggna Stoderna , Fl. II ,

Fåſom en öfwergång, finnas få , omkring 45, ſpridda äf

wen till England, och de fleſta i en ort äro 10 på Gott

land. Af Fl. III, eller i korsforin huggne, annars icke
owanliga minneswårdar, föreforma, råſom en egen ut

märkning, blott några få (6 ) med Runriſtning. Bland

de till Fl. IV hörande, råſoin beſtämda för kyrkogårdar

och kyrkor, och utviſande fin uppkomſt under en mera

fullkoinnad Chriſtendom , af hwilket ſlag några med egen

riſtningsforin blifwit anmärkte i Oſtergöthland ( 10 ) ,

några äro ſpridda i andra Göthalands orter, faint ett

näſtan lika antal af en egen daning, hwalfftenar, i

Weſtergöthland, några på Island och i Norrige, och blott

en enda finnes i Södermanland, förekomma de vanliga

Grafſtenarnc talrifaſt (omkring 100 ) på Gottland, 11

på Island, mera ſpridda i Göthaland och Norrige, ſamt

några få i Swea Rike och Jutland. De till denna Flock

hörande 170 , farnınanräknade med föregående Flockar,

+

27



210

uppgå nu nära 1650) åt aflidna egnade minnesmårdar.

Riſtningar & Kyrkors tillbehör, Fl. VI , äro i alla affeens

den mera wanliga öfwer hela Göthaland, äfwen i deß

Danſka landſkaper, och i Norrige, högſt få i Swea Nike,

och några på Fyen, Sutland och Bornholm ; då Runmyn

ten , Fl. VIII, uteſlutande ſynas tillfornia fine och Dan

mark . Swad om de till öfriga Flockar hörunde Runmins

"nesmärken här må anföras, är blott att Runſtafwarne, Fl.

XII, böra i de fleſta fina inånga äldre och nyare uppſtälls

ningar hufwudſakligaſt tillegnas Swerige och till någon

del Norrige.

Runininnesmärken , riſtade under en aflägſen fornåls

der, träffas ſåledes i ſtor mängd inom Skandinawien bi

behållna, ännu i ſednare tidhwarf. Måra forſkare hafwa

ock från 1590 -talet, några alldeles enſamt, warit ſyßel

ſatte med ſådana riſtningars uppletande, antecknande och

förklarande, hwarföre odfå deßa fornlemningar icke kun

nat förbiſes, om än alla icke i lifa inån kunnat undgå

förſtöring. Som , från deßa forſkningars början , Runriſts

ningarne på god tro anſetts wara oberäkneligt gaila,

bar man ock wid deras ſkärſkådande med ſtörſta noggranns

het, lärdoin och ſnille efterſökt hedniſka uttryck eller käns

neinärken , för att åtminſtone kunna hänföra en eller ans

nan till hedendoinen. Men då alla deßa beinödanden och

af dein alſtrade uppgifter ſnart nog pröfwats otillräcklis

ga att bereda det wäntade utſlaget, bafwa dcinera efter

fin egen andu blifwit betraktade och endaſt till upplysning

af fin tids omſtändigheter rådförde. Imedlertid har den

na mångfald i åſigter angående de med Skandinawiſka

Runor teďnade riſtningar uppdagat åtſkilliga oeinotſägliga

ſanningar. Den , att bland alla wåra många bekanta

Runriſtningar, utförda med wanliga bokſtafsmärken, uns

der 240 års anſträngda efterſpaningar ingen enda fun

nat framletas, hwilken , utan deroin förut fattað annan

mening, ſielf witsordar ſig tillkominit under hedendomen ,

förtjenar ſå mycket ſtörre uppmärkſamhet, ſom den win

ner ſtöd af en annan, då lika länge befannad erfa:

renhet, nemligen att på alla de otaliga hedniſka fornſaker,

hwilka från äldſta tider och fram öfver 800- och 900

talen , eller intiú Chriſtendoinens allinänna ſtadgande i
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Norben , bitfwit jemte doba bebningar i grifterna nedlagde

och nu derutur i ſtor mängd upptagne, intet enda ſpår

wiſat ſig efter deßa bokſtäfwers bruk, hwartill äfwen kommer,

att Are och Saro på 1100 -talet famt Sturleſon på 1200

talet , ehuru kännare af fin tids Nunor, icke til grund

för ſina upt ifter åberopa ſådana bokſtafsurkunder, on

bwilka de icke ens nämnt att de ägt wetſkap.

De fleſta och äldſta Runininnesmärken , bwika , med

affeende på ſin egna foſterländſka anda och öfwerwägan

de mängd, kunna här kallas Claßiſka, äro utan uppgif

wen tidsbeſtäminelſe, men kunna dod af andra oinſtans

digheter föras til ungefärligen följande tidhwarf:

År 850–1200 , eller i ſynnerhet

1000—1070, råſom tid för regning af de enkla wård

hällarne, Fl. I.

Wid denna tiden tärer afwen Runſtafwen erhållit

fin Chriſina anordning, Fl. XII.

1045—1065 Runmynt iSkåne och Danınarl, FL. VIII.

1055- Lagda grafſtenar, web riſtning i gammal ſtil,

ſerdeles i Sſtergöthland, ift. Fl. IV , fid. 150.

1080— Swalf eller lagda griftſtenar af en egen da:
ning, meſt i Weſtergöthland ; Fl. IV, 1. 147, föli.

1100— Botkyrkeſtenen i Söderinanland, fid. 149.

1140- Påſktaflan , till Runſtafwen uppſatt; ifr. fid.

202. - Wid denna tid 4 ) blefwo Kunor och

Latinſka bokſtäfwer mot kwarandra anordnade

på Island, ifr. fid. 63.

1177--1201, Kyrkobyggnaden i iſum i Skåne, ifr.ſ.166 .

1201, Runkafwel wid Winie i Norrige ; ifr. fid. 181.

1220 -talet, Lejonbildens inſkrift på Island, ifr. ſ. 165.

De få, fomu hafwa beſtämnda årtal, ăro från tider,

då de äldre Runſtenarnas allmänna bruf upphört od tid

höra ſåledes andra ſlags minnesmärken , neinligen ::

4) Wio årtalet 1135, ſom förmodas blifwit åſyftadt med några

mynder på en fenſkifwa från Grönland ( ifr. ſid . 157 not. 8 )

fäſta de lärde uttolfarnc ingen wigt; Antiq. Ann . IV: 313 ,

318. Om de wib Jutland öfwer S. Gorm od Dr. Chora

uppfatte runriftade minnesmårdars ålder äro meningarne ber

lade ; ifr . nyerup, mindesm.. 125,
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År 1228 Saleby flocka i Weſtergöthland, ifr. fid. 166 .

1238 Burſeryds kloda i Småland, ifr. fid . 166 .

Till rainma tid ſynas äfwen många af de öfriga

med Runor tecknade klockor, ſamt funtar och rös

kelfekar höra.

1241 Runkafwel ſänd till Sturleſon på island , ifr.

fid . 182.

( 1266 Runor & Grönländſka handelswaror ; ifr. f. 159.)

1300 Runboken , oin Chriſti lidande ; ifr . fid. 184.)

1319 Konungalängden efter Skånelagen ; ifr. fid. 185.

1326 Grafſten ined Munkſtil och Runor i Balſtena

på Gottland ; ifr. fid . 155 .

1328 Run - Calender, ſkrifwen på pergament; fid. 186 .

1345 Hörsna klocka i Weſtergöthland, med Munkſtil och

Runor ; fid . 169.

1350 Grafſten med Munkſtil od Nunor i Walſtena
fid . 155.

1350 Grafſten i Lädebro på Gottland, fid . 154 .

1440 , 1442 Run- Calender i Sſtergöthland ; fid. 185.
1449 Twänne Grafſtenar i Lye på Gottland ; . 154.

1451 Silfwerſked med Munkſtil od Runor; fid . 159.

1459 Grafſten wid Hemeö på Gottland ; fib. 155 .

1461 Skrift på Eke kyrkowägg på Gottland; f. 167.

1487 Jernſtör från Gottland ; fid. 158.

1492 Inſkrift oin Tyrkobrand i Heide, på Gottland;

fid . 167.

1499 Sanda Flocka på Gottland ; fid . 167.

1506 Grafſten wid Heide på Gottland; fid. 154 .

1514 Inſkriften wis Thomasarfwe; fid . 157.

1514 Grafſten wid Hangwar , fid , 154.

1523 Spegelbergs namnteckning, iØſtergöthland, f. 186.

1525 Inſkrift på pelaren wid Lunds domkyrka, ſ. 164.

Genoin Deßa och deras likar följer man ſpåren af Rus

nornas kännedom och bruk, århundraden igenom , 'under

hela Catholſka tiden .

Wid den infallande Reformationen börjades wäl en

ny fakernas ordning, men denna gick ej få ſnart i full

bordan med de af Gudstjenſts - utöfningen och troslärorna

oberoende häfswunna fedwanorne. Ännu fortfor wäl Rus

nornas gamla bekantſkap, men, när annan ſtil genom

läsning, lifwad genom boktryckerikonſtens lättare ſprids
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1

ning af kunſkaper, blef mera allmän , äfwenſoin en ders

efter lämpad och mera lättflytande ſkrifning, komnino de

blott till riſtning och inſkärning begwämare Runorna ines

ra i glöinſka. Några kyrkor i Nordoſtliga trakterne af

Söthaland uppwiſa dock åtſkilliga Runanteckningar * ), tid

en del utmärkte genoin urartade mynder och ſerdeles

ſtaffätt , bwilka , tillika med en Run -Calender , ffrifwen

di (PR (FE) woro Söndags -bokſtäfwer och Y (XV) Gyl
lental i 16:de raden, d. ä. År 1572, fynas af Runor :

nas gamla bokſtafsbruk wara bland de fiſta wederinälen ;

ty redan på 1590 -talet woro de åtminſtone fring Stock

holm till ſkriftligt begagnande ſå aflagde, att Bureus af

Dalkarlarne och Runſtafwen endaſt kunde derom ſkaffa ſig

kännedom, och år 1628 anſågos de i Sydligaſte Skandis

nawien och Danmark ſå obekanta , att de i några hemliga

bref fände ifrån Riga 5) till Bohus, begagnades fåſom

Chiffrer. Runor finnas efter den tiden anwända blott i

lätt tecknade namnmärken eller bomärken (Fl. XI), ſaint

på Runſtafwen ( Fl. XII) ännu på 1640 -talet mycket all

inänt, ända långt fram inot 17:de århundradets ſlut.

Omn än Runornas bokſtafsbruk bland alinänheten

på minnesmärken fåledes under 1500 -talet upphört, witës

ordar den kännedom , foi de lärde ännu efter år 1590

af allmogen deroin inbeintade, att hos denna deras bes

kantſkap icke på en gång förſvunnit, och Nunornas upp
I

* ) Eid ett ſådant fednare brut hörer intrifningen i en år 1541

trydtMäßebok i Runſtens Kyrka på bland, af K. Dav. Þr.

150: 3 på latin med Kunor ; och på wäggen i ſamma kyrka :

Tena Birkia heter Runaſten ; tan bor ſcona Serran ;

kunna Runer låra oc fcriwa; Sac Jo .Ola. Calmarn.

Swor thetta lås ..... , på en pelare 1 8ðts Pyrka på fam :

ma ö :

afbe be mera mit gifwit,

pa beter ( bättre) ial Frifwit;

Så namnet : Swen Wils Gothus på Corpa Kyrkowägg

i Dſtergöthland ; m . fl. Så äfwen den i några hos oſ befints
Liga lagböder införda gränsſtillnaden mellanSwerige och

Danmark, Sw. Dipl. I. 28, od inſtriften hos Worm . 7. 451,
ifr . 452, m . fl.

5) Uf Grefwe Sac . De la Gardie til Commendanten på Bos

hus, i fan. och Apr. 1628 .
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tagande hoswetenſkapsmän kan i Swerige ) anſes inins

dre för ett återſtällande, än ett underſtödjande och en ef

ter tidehwarfwets bildning lämpad anwäntning. Bureus,

hwars ſyßelſättningar länge woro delade mellan föreinål,

hörande till allmänna upplysningen och forſkningen i fol:

fets äldre häfder, har genom fin Xunakånslones Låro:
ſpån redan år 1599 giort en grundlig och fullſtändig

framſtällning afRunläran och genoin ſitt förſlag att upps

lifwa Runorna ſåſom landets ſpråktecken , lennat ett bes

wis att han funnit dem ännu äga allmän bruklighet.

Det är oſtridigt att de af denne forſkare (åren 1611, 1612

1624 ) utgifneAbcböcker med Runor utwidgat deßas fäns

nedom , så de beriemte wid den rena lärans nu , utbildade

fkick, äfwenſom de likartade offentliga anſlagen ( Ifr. Fl.

VII, 1), ſamt Runſtafwen och Runmynten wid Chriſten

domens förſta ſtadgande, bidrogo att hos de Runkunnige,

och ſåledes äfwen i den lägſta hysban , ſprida den nya

bildningen , hwarwid en gärd af uppmärkſamhet äfwen

egnades åt deßa menige inans åldriga ſkriftecken. Men
ſom i berörbe läroböcker, till ett lika lättast inhemtande af

bägge ſkrifſätten för den ſom blott kände ett dera, under

eller öfwer Runorna woro fatte wanliga bokſtafier , bwil

kas begagnande wunnit ſtörre allmänhet, ſkulle deſammas

bruk äfwen hos de Runkunnige allt mera utbredas och

de gamla tecknen ſåledes ſnart fullkomligen bortläggas.

Redan på ſamma tid begynte ockſå Runorna, ſerdeles å

orter, bwareſt deras ſednare fortfarande varit inera obe:

märkt, eller i ſynnerhet inoin Danmark, att hos wetens

ſkapsmännen antagas till uttryck för fornſpråket ? ), Hwil

fet man anſåg wara deras rätta beſtämmelſe. Om man

än någon gång, enligt deßa åſigter, ſerdeles i Swerige,

trodde fig genom Runors riſtning kunna gifwa äfwen en

yngre framſtällning utſeende af högre åider, få blefwo

.) 5 Danmark åter woro de redan på alldeles bortglömda od

den nya Run- litteraturen wid år i586 på i fin linda, att man

der då förſt, ſom Hr Prof. Nyerup, anf. ft. ſ. 128, uttryder

det, " begynte ſtafwa ſig fram på Runalfabetet och följaktligen

ei ſtrap war i ſtånd attläſa ettmonument fullfomligen rigtigt. "

7 A Worm i Litteratura Runica, och i Lexicon Runicum .
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Doct sådana förfalſkningar 8) ſnart upptädte. Nu wifade

fig Runorna i fortſatt bruk egentligaſt hos de inera bils

dade fortſatt, ſå wäl på Runjtafwen , ſom ock på åtſkillis

ga tid efter annan gjorda framſtällningar och föremål °),

E

:) Såſom underſtudna eller falſta Runtedningar, hwilfa, oals

tadt för dem prkadt anſpråt på hög ålder , likwäl bewiss

ligen finnas wara ſednare tiders tilllwerkningar, äroi ſyns
nerhet bekanta :

1. R. Ingels Syntebref, ſom lärer förſt framkommit wid

år 1632, och har ſedermera,ſom det heter : i 8fwerfåtts

ning, blifwit flere gånger trydt.

2. Runprophetian, tecknad N :o 41 ibland Burei af Curio

utgifna Runſtenar. Originalet till denna tedning, uppris

tadt på ett urjen bok utrifwet, för öfrigt oſkrifwet octavs

blad och liggandei ett förſegladt bref med utanſkrift til

Joh. Bureus, fanns i Stocholms Storkyrka 8. 23.Febr.

1633. Bureus wille , enligten deß hemſtällan til K. Res

geringen, genom utgifning deraf ſöka winna närmare upps

lysning om denna rädſamhet ochhar han ſåledes låtit den ,

jemte andra , i trä ſkäras od allmänheten meddelas.

3. 3jalmars och Ramers Saga. Eiblott innehåll och

ſtil witsorda i allmänhet,utanäfwen Runornas te& ning,

bläfets och handſkriftens beſkaffenhet röja tydligen för den ,

ſom ſer originalet, des tilkomſt i rednare tider. Att den

ej kan warà af F. Bureus, är wid jemnförelſen med hans

öfriga arbeten lätt att inſe .

4. Runmyne af K. Urbar, Siward Fro , m. fl. ifr. Fl. VIII
fid.- 180.

5. Runriſtningen i Rudb. Atl. II : 303. B.

6. InfEriften på en kopparknif; Rhodes Antiq . Remar

ques : 95. Weſtphal, Mon. Ined. Germ . I. 585 Lab.

7. Rågångs- Documenter wid Häggum , utgifwet af . P.

Thain 1817. Redan år 1819, wid en af mig för originas

lets granſkning til orten företagen refa , har den, hwilken

fåſom Kyrkoherde i Häggum fordom vidimerat den uts

gifna aftedningen , betygat hig'ide kunna uppwiſa detta ;

ej heller anledning wara att den år 1794 aftednade forns
fkriften nu mera finnes .

) & fwen iſednare tiderhafwa Runor ganſka ofta warit ans

wända i flere ſlags inſkrifter och anteæningar.

Wid mångatiüfällen hafwa de,enligtgammal red , blifwit

tednade tiuaflidnas minne, än riſtade wit deras grifter , ſås

ſom i Upſala öfwerVerelii graf på en ſten , reſt af . Ruds

bed , och på minnesſtenen öfwer Bureus, ſamt i Helſingland

på Proſten D. I. Bromans ; än ſkrifne på papper, ſåſom öf:

wer"Prins Guſtaf år 1685 af Peringſföld, öfwerK. Carl XII

år 1918, öfwer Drottn. Ulrica Eleonora 1742, och flere ens

ſkilda (Verelius, Björner, Brocman, m . fi. ifr ., Brocm .
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af aktning för förfädrens egna foſterländſka uppfinningar,
under detRuntafien i wiBa trakter af Dalarne och nanms

märken derſtädes ſamt på Gottland äro bland allmänhes

ten ännu bibehåuna lenningar af fordna bruket.

Deßa äro de uprlysningar, jag funnit Runinins

nesinärken , för ſig ſielföva och jemnförde med andra ur

kunder , afgifwa oin fitt och Runornas här i Norden och

ferdeles i Swerige fordoin mera allmänna bruk och tids

hwarfwet för deß inträffande. Wißerligen framſtäller

fig härwid en eller annan omſtändighet, ledande tid den

förmodan, att de ännu förr warit här anwände. Men di

denna fråga icke här kan komma i ſtärſkådande, torde

dock några ur det föregående! Härledda ſlutſatſer icke böra

lemnas utan uppmärkſamhet. Sådana äro :

att

Öſtergöthl. 1: 112 ); ſtundom tednas äfwen ordet Grifts

Runa öfwer Grafſtrifter , ſom ide innehålla Runor.

Wid högtidliga tilfällenäro Runor, ännu någon gång gläds

jens och wordnadens offentliga uttry&, egnadebåde åt Kgl. Perros

ner och enſkilda, t . ex. i ett qwäde på R. Fredrik VI:s i Dans

mart och des Semåls fröningsdag år 1815 af Finn Magnus

ſeni, öfwer freden år 1814 af Gräter ( Monum. Pacis, tr . 1818)

äfwenſom wid flere Academiſka afhandlingar; de hafwa od lå

blifwit prägladepå 2 :ne ft & depenningar, den ena öfmer .

ChriſtianV år 1694 af Gyldenlöve, och den andra (enligt min

förſlagsritning) år 1891 tillegnad P. $ . ling af wänner och

lärjungar.

Mera wanliga äro de i egentligai inftrifter, bland Britta

förtjena att nämnas : den , ſom är anbragt å filfwerſtidan till

ett ſwärd, H : S. H. Smeriges och Norriges Rron -Prins tills
börigt, omſtriften fring Peringſtötbita adeliga ſtörbemärket,

od på åtſkilliga Sigiu, farom . Wetenſtaps : od Witterhetss

Samhällets i Götheborg, S. Nordiſka Foruſkrifts-Sällſkapets

i Köpenhamn, ſamt mångarenſkildas; oberäknade bohagsting,

drodeskärt och andra föremål,ſåſom ringar, ſmydenaf flera ſlag,

grannlåtsſömnader,wisa DrdeusSamfunds finnebilder, o. p. to.

Ala dega Runſfrifter af en rednare tid äga fitt wärde i

ſamma mån, ſom de witsorda ſnillets och kunſkapens malt att

beſegra de många (wårigheter, hwilka möta förſöken att med

det äldre ſpråelynnet i ſitt rätta ſtid förlita det nya ſpråket,

då hwarfen alla deß bofftäfwer , mynd för mynd, kunna åters

gifwas, eller de nydanade ordijudens egenheter med ferftildt

Xafningsſätt utmärkas.
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3

Att den bildning Göthiſka folkflagen från urininnes

tid innehaft, i allmänhet ägt benänining af Runor ;

att mot de ljudtecken eller bokſtäfwer, genom hwilka

Söderns folkſlag från längre tider tillbaka ineddelade ſin

bildning, de Göthiſka äfwen for ſin habe behöriga uttryd

i Runor , hwilka Runuttryck tidigaſt woro tankebils

der, begrepps-framſtällningar, Ideographi ,

ſamt, & tminſtone under en oß närmare tid , afwenledes

enkla ljudtecken eller bokſtäfwer; men ock

att deßa Runbokſtäfwers beſkaffenhet och bruk före

fiſinäinnde tidsryind och deras förſta bokſtafsuppſtällning,

tiü ålder och anledning, icke genom bibehållna urkunder

tydligen kunnat utwedlas och följas ;

att wid början af berörde Nunbokſtäfwernas tidhwarf,

wid . 8:de århundradet, inynder med wåra Runor på

lifartade, att de af deßa eller en med bent geinenſam urs

bild ſynbart finnas uppkomne – i Göthiſka folkens hem

land wiſa ſig ſåſom ſkriftecken , tilhörige ſamina folkſlag ;

att deßa anwisningar åtföljas af anmärkningar, ſoin

tyckas tillkännagifwa att ett sådant bokſtafsbruf icke hade

til grund deßa folks urſprungiiga ljudtecken, utan något

annat mindre beſtämdt angifwet, nå hända af häfdeteck

narne i allmänhet mindre redigt fattadt, hemlighetsfullt

frainſtällningsſätt, hwarwid tilika förtjenar ihågkommınas:

Att deßa tecken förſt frainträda foin bokſtäfwer juſt

wid den Sydliga bokſtafsbildningens annalkande och alles

ſtädes, ſå fort dennai Göthiſka länder utwecklas, uppen

bara fig fåfoin de främinande ſkriftecknens inhemſka lis

kar och föregångare. Serdeles märkwärdig är derwid den

omſtändigheten ,

att ju ſydligare och påledes ju närmare den las

tinſka bildningens heinland - deſto tidigare förinärkas bland

Göther deßa mynder, i näſtan oſkiljaktig förening med de

Latinſka, men i ſamma mån afwika ſielfwa Runmynders

na allt mera från ofwarmämnda urſprungliga enkelhet,

och defto pinigare äro de utfyade, ined ferſkilda mynder,

danade efter de i orten då brukliga Latinſka bokſtäfwerna,

28
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och ſtällda i en , famna främinande ſkriftecken tillhörig

ordning; deſto mindre ingå de äfwen i Göthiſka folkets egna

anteckningar, men anwändas ſå mycket oftare af Latinſka

ſpråkkunſkapens idfare, - ſå mycket ſäkrare icke blott en

tinfällighet, ſom dylika förhållanden ägt rum till och med

inoin fydligare och nordligare trafterna afSkandinawien,

både i afſeende på Söthift -Danſka och Swenſka Runor

ſamt Helſing- Rinorna , - och ju nordligare dereinot,

deſto längre brukliga med en dein egen fåtalighet och be

ſtämd ordning, mera enkla och trogna fin urbild, förekoms

ma Runorna och deſto mera tid winna de att före de

ankoinmande främlingarnes bokſtäfwer ſtadga ſig till ett

inhemſkt bruk på alldeles foſterländſka ininnesmärken , ehus

ru deßa iuft genoin de utländſkafkriftenens tillkomſt öfs

wergå från fin urſprungliga beſtäinnelſe, i hrars ſtälle

de antaga ett fyftemål, tichörigt den i någon mån redan

införda Latinſka kunſkapsodlingen . - Efter aflione reſta

ſtenar , tecknade enligt Latinſka inſkrifters föreſyn , med

Runor ( fällan med några tillſatta tankebilder , ſkrift i

gamla tidsandan ), blefwo ſåledes iSwerige erinrings- och

böne :wårdar, hwilkas inhemſka urſprung från Bautas

ſtenarne, ſerdeles när Še blifwit tillhuggne , (wårligen

war att igenkänna. Detta rörer ininneswårdens råämne

eller forin, hmarwið öfwergången ſnart war fullkomnad.

Sådant war äfwen förhållandet med tankens föremåt och

åldrigaſtc uttryck. Titſats gjordes & gamla årsſtafien

for deß kyrkobruk, och riſkningen med ljudtecten , werkſtälld

för niotſwarighet till styrko- Calendern , gjorde den ans

wändbar för en Chriſten helgedags-beräkning, hwartill deß

bruk ſlutligen blef inſkränkt, och om man än gloinde en

del af deß gamla fyftning, förblefdock uppſtällningen huf

wudrat: Runmynberna funde förſt i wira dagar, för äns

nu icke fullt60år ſedan, inot Latinſka ſkriftecken utbytas

och ännu efter denna deß oinſkapning bewarar Runſtafs

wen i den gamla tankebilds- ſkriften en leuning af fin

förſta Nordiſka ochriſtna daning. Men

att endaſt från en ſådan öfwergång i inrättningar

till inotſwarighet af Söderns bildningsſkick,äfren för Runs

bokſtäfwernas förſta framfornft råfoin tudtecken hos Göa

ther härleda den ſlutſats, att de äro en sådan wid bes

kantſkapen med Chriſtna bildningen och deß bokſtäfwer ,
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wid eller med Chriſtendoinens införande för infödingarnes

ſpråkljud giord ferſkild tillämpning af wißa förutwarande

begreppsteđen, torde anſes nog mycket wågadt, om det

ei derjemte underſtöddes af andra fal. Säkert blir

dock å andra ſidan ,

att man fwårligen, utan räkra bewvis eller minness

märken , kan antaga de enkla ljudtecknens werkliga bok

ſtafsanwändning bland Göthiſka folkſlagen i allmänhet el

ler i Norden under en rå widt aflägſen tid , ſom folkets

urſprung frin Afien , Odinſka Stargarne, eller i allmän

het den rena hedendoinen , hwilken debutom bevisligen bas

de ett annat uttrydsrätt ; och

att, med en närmare kännedom af Runmyndernas

eller hela gamla Runradens beſtaffenhet, fåſoin utgående

från en enda gründfats, wilja yrka, att våra förfäder

ſkulle ur ſydliga alfabeten , - i förhållande til hwitka

Runorna alltid framträdt råfoin ett inhemſkt inotſtycke

- utwalt blott några få , och juſt för famına ſodliga

fpråkljuds uttryck otillräckliga mynder, tydes hafwa få

mydet ftarkare ſkäl enot fig, fom det icke gerna är tänt

bart att den, ſomn , för att fylla en briſt, kan af ett till

räckligt förråd taga allt hwad ſom behöfwes och bes

hagas, likwäl tillegnar fig mindre än behofwet kräfwer.

Sådant wore förhållandet om Runorna ſkulle bärledas

från Latinſka, Angel-Sachfiſka eller andra alfabeter; odo

befutom lärer wäl fortgåendet af Runmynders baning

Tå wäl i Runmärken, ſomn od i rednare tillkomme Runut

tryck för wißa genoin främmande ſpråktecken närinare

beſtäinda ljudſkillnader, eller de fullſtändigare Runraders

nas tillökningar genom pridning, ſammanſättning, in. in.

wiſa Göthens urſprungliga lynne, aldrig twekande att gea.

noin egen omtanka afhielpa ſina behof.

Men då utwecklingen af deßa förhållanden ide kait

tillhöra denna ſkrift, hwars enda ſyftemål warit, att följa

de omißkänneliga ſpåren af Runornas wanliga bokftafs

bruk, torde det wara nog att hafwa wiſat när och huru

Kuninynderna fåſom bokſtäfwer eller enkla ljudtecken hos

oß warit begagnade, och att hafwa antydt huru deßa de

Nordliga foltſlagens egentliga ſkriftecken , ehwad åtder och

anwändning de under en aflägſen hedendorn än kunnat bafwa,
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