
S V E N S К A

RüN-üftKüNDER

UTGIFNA

AF

BICHARD DYBEOK.

А и dra Haftet,

med 9 Plancher.

KÖPENHAMN,

Г. в. /г,,./..

STOCKHOLM,

J. L. BRUDIN. CHRISTIANIA,

f'eribrrg Л I (mi - %



SVENSKA

RUN-ÜR KUNDER

UTGIFNA

AP

RICHARD DYBECK.

Vörsta Sämlingen.

STOCKHOLM,

TRYCKTE HOs JOH. BÜCKHAK, 1 855.





Dot harmed började arbetet kan och hör blifva ett stort verk. Man

har pâ sednare tider i Svenska landsorter uppdagat en mängd för for-

skare och andra fornvänner hittills obekanta runinskrifter, och man har

omsider funnit, att den för länge sedan utgifha stora samlingen af fädcr-

neslandets runurkunder, för sin tid ganska förtjenstfull, dock Uder af

svârare fel. De förra böra alla utan undantag utgifvas, samt af den sed

nare, i säkrare afritningar, âtminstone de vigtigaste bland felaktiga. Och

häraf uppkommer ett stort antal, uppstâr ett stort verk.

Om vigten af en närmare och tillförlitligare kännedom af dessa

vârt lands till stor del »äldsta Originalurkunden) kan icke mer blifva tu

tal. Man Imr ändtligen börjat rätt fatta forntiden, och dermed äfven

dessa sanna och rena uttryck deraf: man är pâ väg att inse det de

icke kunnat vara annat, an hvad de Uro: föga i längd och bredd, i

sanning och djup fullt ut hvad vi komme âstad; »forskaren har oftu

funnit mera upplysning i dessa enkla korta rader, än i sednare langa,

intet sägande afhandlingar.»

Främst böra väl runinskriftcrna skattas sâsom ovärderliga sprâk-

lemningar; och att i närvarande dagar stora krafter, vcrkliga förmâgor, i

det hänseendet se dem gunstigt an är hugnande, glädjande.

Dernäst äro dessa runristade minnesstenar, vanligen stâende eller

liggande ute â marken, verkligen att räkna bland grundstenarne i vâr

ännu sâ föga bearbetade forn-geografi. De äro, mer än man eftcisinnat

och trott, »visestenar» pâ gamla, nu ofta förlagda eller igenvalladc, far-

leder till lands och sjös: säkra utvisare af landets befolkning och odling

för sin tid.

För det myckna, som i öfrigt kan af Sverikes flere än 2,000 run-

inakrifter inhemtas och läras, skall icke här redogöras. Den tid kommer,

dâ de fullt uppskattas.

Men äro de dâ ännu till? Hvem vet? Jag har blifvit satt i till-

fälle, att för framtida forskare och fornvänner — fosterlaiidsvänner vâsar

jag icke säga, efter det ädla slägtet tyckes ej hafva lang tid öfrig —



visa nâgot litet af hvad varit hafvcr, när kanske ej mer en enda Run-

sten reser síg â vara grönskande eller snöiga fält.

Mitt syfte har varit, att för redighetens skull meddela afritningarne

sâ stora, som möjligt; hvarförc samma mâtt för alla icke blifvit följdt.

Den enda häraf uppkomna olägenheten, att verkliga storleken af stenarne

i förhâllande till hvarandra icke vid en flygtigare blick pâ taflorna faller

i ögat, är en smâsak.

Redan nu hade törhända tolkningar af inskrifterna bordt Iemnas;

och det var frán början äfven meningen. Men besinnande, att jag här

vid lag bara är och kan vara Runurkundernas utgifvare, afvensom det

städse klanderliga i att söka gâ större, verkliga förmâgor i förväg, bar

jag beslutat lata tolkningen, den der oundvikligen skulle pâkallat dju-

pare eller ytligare sprâkredogörelser, âtminstone till annan tid uteblifva.

Stockholm den 1 Maj 1855.

Utyifvarcn.
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I.

Södermanland. Hölebo härad, Vagnkärad socken, Fredriksdal.

Hösten 1844 pâträffades â det under Säteriet Fredriksdal hörande

och dertill gränsande hemmanet Skâängs gärde, invid och till en del í

en genom gärdet löpande rännil eller bäck, denna Runsten, sâ sjunken

i marken och rännilen, att blott en del af dess ena sida var synlig.

Agaren till marken, Herr Ofverstelieutenanten Nils Hägerflycht, upptäckte

snart, att stenen â undre sidan egde ristning, och lät, till följe deraf,

kort derefter aktsamt föra honom frán sin olämpliga plats till Fredriks

dal, der han nu reser sig â en täck höjd i trägârden, omhuldad af

unga löfträn, buskar oeh blommor.

Intill nämnde gärde, vid hvilket en häradsväg utefter sjön Sillen,

fast här pâ nâgot afstând frân sjön, löper, ligger en vidsträckt kärrmark,

af nuvarande ägaren upptagen till âker, och det är utom all tvifvel, att

äfven gärdet fordomdags utgjort ett kärr. Runstenen kan, i detta fall,

icke varit rest â det ställe, der den 1844 pâträffades, utan har troligen

frán nâgon plats invid ellcr âtminstone närmare häradsvägen, der ännu

en Runsten (Liljegr. 856) finnes — en sâdan ses ock vid samma väg,

â Vappersta angränsande egor — blifvit förd till den frán kärret fly-

tande rännilen, att begagnas sâsom gângbro.

Stenen, som bestâr af lju3 granit, är flisbildad, â framsidan temligen

slät , dock ofvantill, särdeles â högra kanten, nâgot afflisad, till en del

af âlder, enär inskriftens tvâ sista runor, som äro mattare än de öfriga,

befinnas â en sâdan af-flagad, lägre eller djupare del. Frânsidan är

ojämnare. Största tjockleken uppgâr till 1 1 tum. — Inskriftcu lyder:

H+rm : MD : ruiw- : ит+i+ : w+w- : «им : :

*н : Ht+WH : +пит : +t mwh

Det är: KNUBHA Lip RAI8A STAIN pINSA HIBTIR KULAIF BßüpUIl SIN

HAN ANTAfIS AUSTR AT pIKUM
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Tvärstrecket öfver grenen till första runan (У) kan vara en tillfäl-

lighet. Sista ordet (pikum) synes vara fullständigt. Mânne en felrist-

ning för Kriknm?

2.

Södermanland. Hölebo härad, Vagnhärad socken, Nora uppgárd.

Denna är den fjerde af der befintliga Runstenar. Dess nedre del

utgör för närvarande trappa till en utbod â gârden och de öfriga fem

mindre styckena, hvilka, sinsemellan sammanhängande, i langliga tider

begagnats säsom spishäll i stugan, ligga sedan fOrliden host, dá hällen

utbröts ur spiselen, spridda kring trappstenen. Det felande är mâhända

ännu doldt i spismuren. Sâsom upprest säges stenen haft sin plats vid

landsvägen nedanfür byn, ej lângt frân Norbosjön.

For omkring 20 dr sedan, dâ de qvarvarande smâstyckena ännu

sammanhängde, blef ristningen â sâ väl det större, fotstycket, som â fyra

af dessa smâstycken aftecknad af pastoren J. E. Ljung, och jag har

efter hans fullständigat min teckning af ristningen â de sednare, enär

sedan dess denna del af inskriften lidit af eld och nötning. Mycket af

Runstenshalfvan var vid nämnde tid doldt i spismuren. — Inskriften :

♦rwrnx : +пк : rw . . rumtn : ит+ф : wnix

Knw+ : Bn+t+ : -кrюткчть :

Det är: HRUALTR AUK ULEF . . RAISTU STA(l) FAplll KUpAN

BUNTA A(LT)R1FAR

Af första runan (:f) finnes nu intet, bara ett matt krokstreck eftcr

slingan. Stycket med runorna * saknns dermot ä Ljungs teckning.

Runorna ГД|, med det föregâende krokstrecket (till ett f ?), uti inskriftens

sista ord, äro alldeles bortnötta cllcr förbrända.

3.

Södermanland. Ilölebo härad, Vesterljung socken, Djörkö.

I Björkö (efter uttalet: Björke) hemhage, norr om byen, finnas i

mängd mindre bergknölar cller ofvantill rundade klippor, b&r likasom
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begränsande det stora jämna fält, som en gâng sannolikt utgjort ett vat-

ten, alltifrân Holsviken af Ostersjön. Jfr. Sv. Fornsaker, h. i, sid. 10.

Sâ väl hemhagen, som en annan dertill gränsande, nâgot jämnare, hage

hafva till hela deras utsträckning fordomdags varit begrafningsplatser;

talrika högar, kullar, skepps- och andra sten-sättningar, finnas der

ännu. Midt ibland sâdana i den förstnämnde, eller hemhagen, reser sig

den bergsknöl, â hvars östra, nog stupande, samt frän faltet och en pá

andra sidan klippan löpande btfväg vända, sida eller vägg denna ristning

förefinnes. Derinvid och midtför är i marken mellan höjderna ett mindre

träsk, eller pöl, utan tvifvel uppkommet efter der hemtadt sandgrus, dâ

högarna uppkastades, och straxt i söder, högre upp, ses en vacker skepps-

sättning.

I anseende till bergväggens kullrighet har slingbilden blifvit lagd

pâ sned; öfre delen deraf hade eljest kommit i stark förkortning för

ögat, och i följd deraf läsningen försvârats. (»Nehej, berge' stog fälle

pâ anna' vis nâr dä här skrefs», invänder en gammal man i Björkö.) —

Inskriften :

Det är: TATR (1. TATL) IOK IFTIR FAJ>UR SIN SKAKA MIRKIT M1KLA

MAN (UA)URN

I första ordet (Tatr 1. Tatl), ristadt med vänderunor, är likväl \

icke omvändt, troligen för att ej fâ utseende af "f. Runorna [\\ (?) i

sista ordet hafva, i anseende till klippornas skroflighet â detta ställe,

säkert aldrig varit tydligare.

4.

Södermanland. Scartlösa härad, Grödinge socken, Löfstalund (förr Skälby:

af läget â gränsen mellan Svartlösa och Oknebo härader).

Helt nära gârden stâr, fâ famnar frân vägkroken och i lägsta slutt-

ningen af norra dalbrecken, denna Runsten, nâgot sjunken i den lösa

marken. Häradsvägen mellan Södertelje och Hanninge socknar kröker

sig der öfver en däld, som, med en bäck i midten, sträcker sig frán

trakten af sjön Uttran här förbi, samt vidare utefter Malmsjön och nâgra

andra smâsjöar, deribland Axan (i gamla handlingar kallad Samksan),

genom Sorunda, hvarest den slutar i Saltsjön.
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Stenens framsida är jämn; frânsidan deremot kullrig och nog ojämn.

Tjoekast (sex tum) är stenen till höger närmast marken, hvilken del

säkert utgjort hans fot, dâ korset haft en upprät ställning, och är han

sâledes icke blott sjunken, utan äfven fallen ât ena sidan. Sannolikt

redan sâsom upprätstâende har stenen blifvit till sin öfre del, som är

bara 3—4 tum tjock, afslagen, och törhända var det äfven dâ, som han

förlorade sin Ursprungliga ställning. Det afslagna har ännu icke kunnat

âterfinnas.

»Fjerdingsmannen Anders Janson» yttrar i sin «Specification oppâ

dhe Runsteenar och gamble Steenhögar, som finnas uthi Grödinge socken»

(af âr 1686): »I Skiählby Säthegardh tvâ Runsteenar, dhen ena stâr

oppe och dhen andra ligger omkull.» En fallen, sâsom det synes, bauta

sten ügger ännu nära Eunstenen (se Pl.), шeп om den â undre sidan

har nâgon ristning är icke utrönt. Märkligt nog om inskriftens sista

ord kuml pausi skulle afse runstenen och en derinvid rest bautasten. —

Inskriften :

* *ик+птгъь : rvнИfi : ит-н+ : n+Hi : т\м : +iiw+Ht :

упф) и : пк : т\м : пr+№ кп+п : ин-ккигхм

Det är: OSKAUTRR RAISTI STAIN fINSI AFTIR AIRNFAST MU(p) S

UK AFTIR ULAFU KUNU SINA KAIRfl OSKUTR KUML fAUSI

Э.

Södermanland. Svartlösa härad, Grödinge socken, Uringe.

ltunstencn är stâende i Uringe bys skog (»Uringe malm» *), â

gränsen mellan Svartlösa och Sotholms härader, samt socknegränsen mel

lan Grödinge och österhanninge , pâ norra sidan om en mindrc slutt-

ning af den har ofvan (under N:o 4) nämnda vägen mellan Telje och

Hanninge socknar. Han har â framsidan, uppifrân och ned, en svagt

upphöjd rygg, samt är till öfre kanterna tunnast och der nâgot skadad.

Ställninsen är tillbaka och ât ena sidan lutande. — Inskriften:
о

' I beskrifningen till en karta af 1636 öfver lägenheten Runsten, belügen här-

invid och förmodeligen nämnd efter minuesmärket, säges denna vara »bygd pä

kronones allmänning.» A en karta öfver Uringe af 1717 är sjelfva Ruusteucn bade

antecknad och nämnd.





5.

SÖDERMANLAND.

Svartlösa hi, Grödinge sn.. Urmge
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Ч

+ПК * * Г(i) +iИ+ * Иt+i+ * N++ * +^trb -

Det är: HAUR AUK KARL AUK SIH. A. KR AUK UlHIALMR AUK KAINI

Щ . . . AISA STAIN pINA AFTR UIHMAR FAJR SIN

6.

Södermanland. Svartlösa härad, Grödinge socken, Oster Bröta.

Högt upp i vestra sluttningen af en betydligare bergshöjd i tjocka

skogen, som sammanhänger med den nyss (under föreg. n:r) nämnda

Uringe malm och andra skogsmarker i Sorunda, Grödinge, Vesterhan-

ninge och Huddinge socknar, stâr denna Runsten invid och pâ ostra

sidan om en öfver höjden * löpande, knappt farbar, skogsväg — efter

sägen ännu för 200 âr sedan begagnad sâsom klöfjeväg ** — mellan

sockenvägen vid' Vesterby i Sorunda samt häradsvägen i Grödinge. Sedan

han i mer än 30 âr haft en svârt framlutande ställning — vâdlig bâde

för sig och vägfarande — samt derunder kanterna ofvantill, hvilka

nâgot skjutit öfver vägen, blifvit här och der afslagna, är han sistlidne

höst, pâ Landtmätaren Victor Dahlgrens nppmaning, af byamännen i

Bröta âter vorden rest, och kan nu â sin ensliga, höga och skogiga

plats, med sin höjd af mer än fyra alnar, betraktas sâsom ett af vârt

lands skönaste minnesmärken.

Stenen är icke nämnd i den fömt (under N:o 4) âberopade upp-

satsen om Grödinge sockens fornlemningar, men finnes antecknad â

Petter Arosanders karta af âr 1687 öfver »Ostbröta» (en annan af Sven

Mânsson (1636) innefattar inägorna), i anledning deraf att byamännen i

angränsande Vesterby velat hâlla den för en râ-sten byarne emellan,

samt sälunda tillvälla sig ett stycke af Bröta skog; Anteckningen lyder:

»7. En Vijsesten pâ Västerby malmen sunnan för en stoor Runsten vidh

en farvägh Socknarna och Byarna emillan, till hvilken (Runsten) Väster-

byna villa gâ och skära en Triangel af Oster Brötha skogen efter Vis

rlingen» (nl. Runstenens ***).

Nedanför denna äro flere kärr eller mossar, deribland »Runstensmossen»,

och derifrân ned mot Grynsjön stracker sig den s. k. Svartdalen, af hvilken

törhända häradet har namn.

" De flesta vägar i orten lära dâ varit fóga amiat än klöfjevägar, »den

tidens landsvägar», sâsom allmogen uttrycker sig. Vid dea ifrâgavarande Annes,

närmare Vesterby, ännu en hittills ej känd Runsten.

*** I samma kartebeskrifning förmales ock, att byamännen berättat det de mânga

smâ lägenheterna i skogen häromkring »först varit opUigna af Skiöttare i Sahl.

Konung Gustaffz (den Ls) tijdh, medh böndrens loff.»

г
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Bröta-stenen, hvilken kännes af kringboende allmoge under namnet

Runda sten, eller Rundsten, är en â framsidan bucklig eller kullrig och

:i frânsidan skâlig, tunn och ljus grâstensflisa, rätt ovanlig i dessa trakter.

Ristningen, utförd med synnerlig omsorg, har delvis lidit genom de nämnda

af-flagningarna öfverst â stenen, äfvensom i venstra kanten. Korset är,

märkligt nog, nâgot upphöjdt. — Inskriften:

* niV+ГХ * Ш * rvKIWO * k+t+ * M++ * +t * ШШ *

* +ПК * * Иi+ * +ПК - ВГФПГХ * K+....+ *

Det är: UIMAR (LI)T RA(ISA) SAEN fINA AT IARUTA MAH AUK

FELHA SIN AUK BUfUR KA A

Slutet af slingan har bildat en ringlad stjert, och de felande ru-

norna kunna ha' varit till antalet 4—6.

7.

Södermanland. Sotholms härad, Österhanninge socken, Sanda.

Frân Vinnock vik af Saltsjön och i Tyresö socken sträcker sig en

däld, som fortgâr genom Österhanninge in i Vesterhanninge socken, der

den vidgar sig, sluteligen öfvergâende till jämnare slätter. Grafplatser

firmas invid denna dalgâng vid Vinnock, Ösby, Tjursta, Hvalsta, Sanda,

Hesslingby, Husby och Betby, äfvensom tvänne Runstenar, den ena vid

Forss (förut känd) och den andra, eller ifrâgavarande, i Sanda gärde.

Han nämnes redan 1668 i Andr. Arwidi Berättelse om Österhanninge

sockens Antiqviteter (tr. i Gjörwells Sv. Bibl., 2:a delen), sâsom belägen

»uti Hvalsta gärden», samt sonderfallen i tvâ stycken. Stenen har näm-

ligen Ursprungligen stâtt pâ tillgränsande Hvalsta ägor och lâg pâ grän-

sen mellan Hvalsta och Sanda gärden, nedfallen i ett dike, dâ han, vid

fältens jämnande och omläggning för tjugu âr sedan, flyttades till sin

nuvarande plats â en oupptagen mindre fläck i Sanda östra gärde, vid

allmänna vägen mellan Stockholm och Dalarö, samt afvägen till Tjursta,

der han nu, brusten i tre stycken, ligger â marken.

Inskriften, som tyckes aldrig varit djupt inhuggen, är, med undan-

tag af sista ordet, temligen läslig:

* HlK+W * fX+IИtl * HTHIh ЙОt * HI(IW)MX * кчмчix *

Иi+ * HIW . + . . Г*

Det är: SIKNA(I)K RAISTI STAIN (A)T SI(UR?)fR FAfUR SIN SIBA A . . R
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Stafven framför S i ordet stain är en uppenbar felristning, äfven-

som törhända mycket i ordet siurpr (siopr?). De blott ât ena sidorna

om stafvarna dragna tvärstrecken â \ och -j4 visa hâr, att sâdant icke all-

tid skett af brist pâ utrymme.

8.

Södermanland. Sotholms härad, Osterhanninge socken, Högsta.

Belägen i Högsta äng, invid och söder om byn, uti en genom

socken löpande däld, hvilken tager sin början vid Afva vik (af Saltsjön)

i Tyresö socken, och derefter fortgâr frân nordost till sydvest, i samma

sträckning, som den här ofvan nämnda Vinnock-viken (derifrän skild

genom en skogbeväxt bergsrygg), samt slutligen förlorar sig mot höjden

vid Vesterhanninge kyrka. I dälden finnas, utom den ifrâgavarande , tvá

än ej kända Runristningar, iifvensom talrika forngrafvar, sâsom vid Berga,

Kalfvik, Solberga och vid Högsta (deraf namnet), helt nära Runstenen,

fast högre upp.

Högstastenen , hvilken â framsidan företer en nog slät yta, har en

mycket tillbakalutande ställning, sedan den stensättning, med hvilken han

varit omgifven, utrasat i anledning af markens löshet. Runorna firo, i för-

hâllande till stenytans vidd, ovanligt stora. Inskriften, hel och tydlig,

sâ lydande:

к+кго . rumti . Иt+i+ : +t : *ишч : ип+ : Иi+ : +пк :

+т : пrк

Det är: KAI(R) RAISTI STAIN AT OSUR SUN SIN AUK AT ULK

Sista runan är ett tydligt У och har aldrig varit ^.

9.

Södermanland. Oster-Rekarne härad, Sundby kyrka.

Ett i Svea rike hittills okändt slag af Runstenar: en üagd grift-

stem (Liljegren, Runurkunder, sid. 194— 196), som för närvarande finnes

kringmurad af tegelsten i golfvet till Sundby kyrkas kor, midtför och

nära södra ingângen till kyrkan. Ehuru sâlunda söndagligen svârt ut
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satt för tramp, liar stenen likväl nâgorlunda bibehâllit bade inskrift och

bildverk, hvaraf kan slutas, att han förr haft en mer fredad plats.

Stenen. hvilken nog är bâde den prydligaste och bäst bibehâllna

af kända dylika i vârt land, bestâr af fin och hard, blâgrâ öfvergângs-

kalksten. Dess tjocklek är än icke utrönt.

Kanterna upptagas af tvâ nâgot upphöjda djurslingor med inâtgâ-

ende hufvuden och stjertar, och i dessa slingor är sjelfva runristningen,

Iivari de runor, som fâtt plats i stenens fyra hörn, blifvit obetydligt skadade.

A faltet inom slingorna synas, likaledes i upphöjdt arbete, tvänne större

drakbilder, samt âtminstone tvâ smärre djurliknelser, det ena med fisk-

hufvud. Inskriften:

* +++I : w : ниш : ritn : уw\* : wmr : \>ы :

iкm : *n<wnit> : N-tw : Иi+ : +пк : кпшмч : rtiix :

фnrуnit> : вп(+)т+ : Иi+ :

Det är: HANI AUK SIKUIpR LITU KARUA KUMBL pISA IFTIR HU(L)MUIf

FApUR SIN AUK KURIpR IFTIR HULMUIp BU(N)TA SIN
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10.

Södermanland. Sotholms härad, Osterhaninge socken, Sanda.

Deime Runsten stâr ej langt frân den under N:r 7 beskrifna liggande

Sanda-stenen , i norm sluttningen mot en niindre däld eller fördjup-

ning uti Sanda Storgârdshage , förr en del af tillgränsande Alby hop-mark

(samfälld mark). Dälden är intet annat, än en lemning efter en gammal

väg, hvars bredd icke öfverstigit tre alnar, och som följt den förr nämnda

stora sänkningen frán Vinock-viken af saltsjön till Vesterhaningc. Ej

lângt härifrân, vid samma stig, finnes äfven den Runsten, som beskrifves

under följande N:r. BAdas inskrifter vetta ât stigen. Den nu ifrâgava-

rande, eller Sanda-stenen, af granit och nâgot tillbakalutande, är â fram-

sidan flat; frânsidan bucklig. Slingan, jämte korset med dess skaft, upp-

till nog dragne ât höger, följer stenens skapnad. Inskriften:

* i+niw : rit : rvHи+ : ht+i+ : +t . *+тшт : ип+ : m+ :

Det är: IAUIIUN LIT RAISA STAIN AT ONTLTT SUN SIN AUK AT

ONUNT AR OSBIARN

Ristaren har begagnat tre olika skiljetecken (), ., och »). Af de

fem Ц-runorna hafva tre den egna skapnad, som samma mynd â den

liggande Sanda-stenen. Kännestrecken â inskriftens sista I4 äro svaga,

men fullt säkra.

11.

Södermanland. Sotholms härad, Österhaninge socken, Alby.

I Alby ängsbacke, omkring femhundra alnar vesterut frân föregäende

Runsten, finnas fyra lösbrutna stycken af en annan. Det största af dem,

Runstenens nedre del, bibehâller ännu sin ställning i jorden. De öfriga

tre styckena äro de enda, som vid gräfning invid det större kunnat igen-

finnas. Runstenen berättas hafva blifvit för flere mansâldrar sedan af-

slagen, hvilket ock brotten utvisa.

Af inskriften âterstâr, â grundstycket: k+fX. ^ГХП^ГХП !

. . . det är: kar .... bruí>ru . . . och â det större lösa stycket

det är: p\, â det andra tvá halfva stafvar, samt â det tredje och

minsta, en sâdan. De oskadade runorna äro alla djupt inhuggna och tydliga.

3
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12.

Södermanland. Sotholms härad, Ôsterhaninge socken, Norrby, Smâhamra.

I gatan mellan Norrby och Smâhamra, nära bron öfver den mellan

byarne löpande rännilen, lâg ännu 1854 en liten del af en Runsten.

Detta âr fördes han derifrân till Smâhamra för att inläggas i grunden

till en uthusbyggnad , men räddades af en dräng. Bäcken eller rännilen

flyter utefter den ofta omtalade sänkningen mellan Áfvaviken af saltsjön

och Vesterhaninge kyrka. Vid denna sänkning, synbarligen en gammal

sjöled, äro sâledes funna fyra hitlills icke kände Runstenar.

Af stenens inskrift âterstâr tyvärr bara: +Пrt^OÍ), det är hülf(a).

Alla bemödanden att âterfinna det felande hafva hittils varit fruktlösa.

13.

Södermanland. Hölebo härad, Vesterljungs socken, Skälberga.

Tvâ stycken af en för lâng tid sedan sönderslagen Runsten ligga

nästan midt pâ den uti Skälberga hage belägna märkliga fornlemnings-

plats, som korteligen beskrifves i Svenska Fornsaker, S?:a häftet, sid. 8.

Denna hage är föga aflägsen frân en dylik â Björkö egor, i hvilken

finnes den under N:r 3 beskrifne Runstenen. * »I Skälberga hage före-
О О

komma bautastenar, högar, kullar, skeppssättningar och i öfrigt alla slags

stensättningar, som för vârt lands jernâlder äro anmäikte; men dessutom

en stensatt, tredubbel graf, hvars like jag än ej sett eller hört beskrifvas»

(jfr PI. 4, fig. 4). Styckena ligga â en jämnare plats i hagen, omgifna

af lägre kullar, och länge mâste de här legat, efter ristningen är mycket

angripen af jordsyra. Oaktadt flitigt' sökande, har det felande icke kunnat

âterfinnas. De tvâ qvarvarande hafva törhända hört tillsammans. —

Inskriften:

М"М' * "H^T . . . [&fven i yttre slingan, men med omvända (?)

runor:] ...K... + (?) J> [i inre slingan:] * *|Г&(|) * . . . . ++И *

Det är: .... рША * AFT К . . . N(?) £ . . . * HILB(I) » .... ANS * .

* Ehuru nâgot korstecken & afritningen af Björkö-stenen icke finnes tecknadt,

hade, enär det stora alldeles tomma faltet inom slingan val rymt ett sâdant, det

kanske bordt i beskrifningen tilläggas, att korstecken â sanime sten hvarken finnes

eller nägönsin funnits.
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À det ena stycket synas matta streck citer ett kors, äfvensom möj-

ligen en runmynd (^f* eller ^).

14.

Södermanland. Sotholms härad, Vesterhaninge socken, Типа.

Vi stä âter i Haninge-trakten. Den däld, som sades uppgâ frán

saltsjön mot Vesterhaninge kyrka, träffar der en annan, hvilken äfven

tager sin början vid saltsjön, fast längre i söder, och med flere utgre-

ningar fortgâr nordvestligt genom hela socknen, slutande i dess norra

skogsbygd. * Vid den väg, som frán Vesterhaninge kyrka följer norra

sidan af denna däld och vidare fortlöper i Grödinge socken, äro redan

tvâ, förut okände, Runstenar (N:r 4, 5) anmärkte, och dertill komma

nu tvänne, hvilka uppdagades under förlidne sommar. **

Kring en half mil sydvest frán Vesterhaninge kyrka är garden

Tuna, förr en by, och â södra sluttningen af den löfviga höjd, här kallad

Umeâ backe, pâ hvilken nyss omtalade väg löper vester ut, är, midtför

stället, en samling af grafvar frân hednatiden. Sexton större och mindre

kullar samt nágra stenkretsar och tre skeppssättningar âterstâ nu af lângt

flere, som ända till senare âren funnits i det inpâ höjdens södra sida

mer och mer utlagda gärdet. Bland stensättningarne utmärker sig fram-

för de öfriga en fylld, i bada ändar spetsig, väl lagd skeppssättning af

25 alnars längd och 7 alnars bredd midtöfver (Bil. 1, fig. 1). Midt uti

skeppet stâr en sten, З'/г qvarter hög. *** En annan skeppssättning

(fig. 2) har tvär akter och är i förhâllande till bredden (5 'A alnar) ovan-

ligt kort (9 alnar). En rörkulle (fig. 3), 7'/» alnar tvärt öfver, liggande

â vestra sidan af backsluttningen , är märkväidig, emedan en liten mur-

krets af 6 qvarters lodrät höjd omgifver och uppbär kullen, hvilken är

svârt skadad. Nedomkring synas mânga smâ sandkullar (fig. 4), de

flesta skurne af plogen.

* Genom sänkningen rinner socknens hufvudvattendrag, här kalladt Rocklösa-

ân, hvilken upprinner ur en liten skogssjö p¡1 Huddinge-gränsen, samt sedan genom

Vedan och nâgra träskartade mindre vatten fortgàr sydost genom Skogs-Ekeby,

Tuna och flera marker, tilldess den vid Vits-â utfaller i saltsjön.

** Liigges härtill ytterligare en, hvilken, uppgifven i Presterskapets Berättelser

frân ICOO-talet, och nu eftersökt, i fjor blifvit af en bonde i Norrga (Norr-väga?),

Grödinge socken, inlagd i och alldeles öfvertäckt af en spismur, sä blifver antalet

af Runstenar vid denna väg och sänkning icke mindre an fem, alla till närvarande

tid okände eller ogranskade.

"" Jag lät i sistlidne September mânad borttaga denna midtsten och derunder

gräfva till djup af en aln med tre alnars vidd. Fyllningen bestod afjord; grunden,

vidtagande pä det uppgifna djupet, af härdt packadt, ljusgult sandgrus. Ijordlagret

fanns y mnig kolmörja, utan tecken till ben eller annat (jfr Björkö-skeppssättningarue,

Hu. Form:, H. 2, sid. 0— 10). Stensättningen äterstäldes omcdclbart deref'tcr.
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Tjugufem alnar sydost frân rörkullen äro tätt slutne till hvarandra

tre minnesmärken, som ofelbart stâ i närmaste samband, och hvilka för-

anledt mig bifoga planritningen af denna grafplats. * De äro: en kulle

(fig. 5) af bestämd omkrets, men föga hßjd, utan tvifvel afgräfven; en

mindre, i ändarne spetsig, skeppssättning (fig. 6) af 15 alnars längd

och 3U alnars bredd midtöfver, samt mellan dem den Runsten (fig. 7),

hvarom här egentligen är frâga. Han är ställd sâ, att kullens östra kant

tätt sluter sig till hans vestra, och skeppets vestra slutsten ligger in vid

hans östra sida; i följd hvaraf, om stenen antages vara rest sedan kullen

och skeppet blifvit uppförda, detta icke kunnat ske med mindre dessa

allt för mycket skolat rubbas. Jag kan icke neka att antagandet af deras

samtida upprättande faller sig naturligast.

Runstenen, som bestâr af grâsten med mycken qvarts, samt derföre

öfverallt är skroflig och gropig, har en höjd af omkring 2 V, alnar, dryga

2 alnars bredd upptill och 5 Vi qvarters nedtill. Tjockast , 1 9 tum , är

han upptill; 12 tum nedtill. Framsidan flat, vänd mot söder; äfven

frânsidan temligen jämn. Runristningen, i tvâ djurslingor, är ovanligt

grund och mycket bortvillad af oräkneliga ojämnheter, som â ritningen

icke kunnat angifvas. ** Särdeles äro runorna nere vid marken matta.

Man skulle derföre, och dâ denna skrofliga samt till ristning olämpliga

sten, svârligen kan antagas hafva blifvit vald för att runhuggas, om den

legat annorstädes, väl kunna falla pâ tanken, att runor här blifvit ristade

â en förut rest bautasten. Ristningen, säkerligen aldrig stort tydligare än

den nu är, har bara sá tillvida kunnat läsas, nämligen, i högra slingan:

* КП|эВi+(Ч+ ! 1Ч(!)Иi ! ИТi+ t4~fH (tvâtydliga stafvar med otydbara tecken

till kännestreck) ' (tre matta stafvar utan ringaste spür till kännestreck) f\

I venstra slingan:

\P (tvâ stafvar med otydliga kännestreck; möjligen *)^f\) \& (staf kanske

med tvärstreck nära slingans inre kant, \t) ГД| * Щ-f \ (П)Г\(П) !

(omvändt p, derefter \ ?) (half staf, som aldrig sträckt sig längre)

ГХ ! ГХП ! (ЧПВ (fX denna mynd är mycket osäker).

KUplARN R(I)SI STIX JANS ü F(AR)F(A?)RI SIN (U)R(U) (UA)KSK.R

RU RUB(R)

Ytterligarc eggad dertill har jag blifvit vid anblicken af ett grafställe â

samma hüjdsträcka, pâ österut angränsande Vrcta mark, med tvâ stora skepp, flere

böge bautastenar m. m. Det ena skeppet är till hälfteil nyligen iippslukadt af en grus-

grop, flere af stenaine störtade o. s. v. — allt jordegarens, bonden Per Perssons geming.

** Till deras nojaktiga äskÄdliggörande skulle en afritning, minst fem gäugor

atorre än den nu meddelade, erfordrats. En sâdau finnes i handteckuing hos ut-

gifvaren, som vid sex särskilda tilllallen, ibland med biträde af andre, granskat

denna märklige Runsten.
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Flere stafvar än de â ritningen synliga och här angifna finnas icke.

Kännestrecken äro i allmänhet huggna grundare än dessa. Isynnerhet

är det lilla korstecknet i högsta mâtto matt, ehuru runorna deromkring,

med fâ undantag, finnas tydliga. *

Slutligen má tilläggas, att en sägen om ett slag (sannolikt ett sjö-

slag) häromkring är i allas mun. Krigs-Lida, ett bebygdt närliggande

ställe, i hvars ängsmark, tid efter annan, gamla svärd funnits, säges af

slaget hafva namnet, och törhända stâ de talrika bautastenarne vid Vreta,

Tungelsta, Hammarbacken (se följande N:r), samt i Vesterhaninge kyrkas

omgifning, i sammanhang denned.

15.

Södermanland. Sotholms härad, Vesterhaninge socken, Skogs-Ekeby.

I den under föregâende N:r nämnda Rocklösa-ân med dess sänkning

(»Rocklösan»), utfaller, ett stycke vester om Tuna, pâ angränsande Skogs-

Ekeby mark, ett mindre vattendrag, som kommer frân sjön Öran i sock-

nens norra skogsbygd. Sänkningen närmast kring bäckens utlopp, en

af den stora Vesterhaninge-däldens mânga utgreningar, kallas Flacket.

Skogs-Ekeby gârd är belügen pâ samma höjdsträckning som Umeâ, och

frân det förra stället gâr öfver bäcken och flacket, hvilket här är nog

trângt, en smal byväg sydost öfver Hammars, Mulsta samt Stafs egor

till allmänna landsvägen nedanför Fors. ** Vid Skogs-Ekeby gârd,

der denna väg börjar med den öfver vattnet gâende Eadugárdsgatan ,

ligger ifrâgavarande Runsten, öster om och invid bäcken. Han skall

förr hafva statt högre upp, nâgra alnar längre frân vattnet, med inskrif-

ten vänd ât vägen, men för nâgra âr sedan »kommit ner» för att bland

Jag skall vid framtida besök i trakten af denne Ruusten icke uuder-

läta att an ytterligare granska honom, och hvad som vidare mâ af inskriften

kunna uppdagas skall i detta arbete inflyta.

Denna trakt söder ut är otroligt rik pâ fomlemningar. Eedan â Hammar

backen, hvilken liksom skjutande in i flacket bildar ena sidan af det pass, hvari

Eunstenen ligger, äro fem ansenliga rörkullar, nägra vanliga jordhögar samt

tvü bautastenar. Ä Tungelsta närliggande mark, jämte südann fornlemningar, en

flock höge, hvar för sig reste, bautastenar (?), af folket kallade Kyrkstolparna. I en

gäidesbacke öster om Staf, kallad Kolberg, är ett större rör af kullersten och ett

stycke derifrân en rest sten med en flat sida; pâ höjderna deromkring manga högar

och kullar o. s. v. Vid den nämnda, härigenom gâende byvägen finnas eller hafva,

enligt Presterskapets Berättelser frân 1600-talet, funnits, utom de omtalade vid

Forss och Skogs-Ekeby, hvilka der icke nämnas, ytterligare tvâ Runstenar, nämligen

vid Staf, dâ inlagd »i Ungzmuren i stugan», samt vid Dalby (»ett slätt bärgh och

skrifuitt uthi nâggra bokstäfuehr»). Desse hafva ej kunnat äterfinnas.
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andre stenar tjena till broläggning. * Höst och vâr öfversvämmad af

vatten har inskriften, som icke varit djupt inhuggen, mycket lidit, särdeles

i följd af tvâ svârare af-flagningar. Tvänne längs efter stenen löpande

järnhaltiga och frätande gângar torde omsider verкa hans sönderfallandc,

helst tjockleken föga öfverstiger ett qvarter. — Inskriften :

niK.r.. : : ritn : rwr. :iИti+ : imirx :

итопrx : иi+ : кп^ип+ : : *пк : итi+ :

Det är: ШК . L . . Л . KIRNIMR L1TU RI(S)T . STIN IFTIR BURÇUR SIN

KUfBIARN BIA(R)N HUK STIN.

16.

Södennanland. Sotholms härad, Sorunda socken, Vesterby.

Sorunda sockens hittills kände Runstenar äro till antalet nio. **

Dertill komma nu ytterligare tre. ***

Denne Runsten ligger vid den knappt farbara skogsväg, som sträcker

sig mellan Grödinge häradsväg sarat Sorunda församlings östra sockenväg,

en fjerdingsväg söder om den vid samma väg redan (under N:o 6) an-

märkte Bröta-stenen. Han har varit rest pâ en högländ plats i en

löfhage, kallad Qvarnvreten f, â Vesterby skog, vester om skogsvägen

och ett stycke frân dennas ingâng i sockenvágen vid byn. Der har

stenen, ännu stâende, för länge sedan blifvit till öfre delen afslagen,

samt under sednare âren sâ kringskuren af grushemtare , att, sedan han

i fjor ännu upprät afritades, hvarvid det större lösa stycket af mig upp-

gräfdes ur gruset, hans fall i gropen sednare pâ hosten blef oundvikligt. tt

Det lösa mindre stycket är nästlidne vâr funnet af Herr W. A. Lundberg.

* »Salig Kornetten», berättar Rättaren pâ stallet, »bade för afsigt att använda

stenen till spishäll, och lät till den äudan spänna tvâ par oxar för honom — meu

de ville intet, och stenen fick ligga».

** Rörande dem anmärkes: N:r 67 9, Bautil, är för fâ är sedan lagd under

kyrkogolfvet. N:r 683 alltför oriktigt âtergifven i Bautil. N:r 68i saknar det i

Bautil upptagna ordet Asfara, som här aldrig fuunits. N:r 682 är och förblir oläs-

lig, men den bautilska inskriften har likväl flere fel. N:r 681 stär in vid en rör-

kulle. N:r 678 finncs ej mer. N:r 676 och 680 krossade och använde till grund-

valar, samt N:r 677 lagd till tröskcl och nära nog utplânad.

*** Ja väl fyra. Den fjerde, belügen vid Prölunda, är väl förut käud, men

sâsom varande vid Fruenda brink i Ofver-Järna socken af Öknebo härad (Baut. 637,

Liljegren 809), hvilket är oriktigt.

f À kartor frän 1600-talet öfver Vesterby icke skild frän »Utmarken», hvilken

sträcker sig upp mot Bröta.

ff Jag mä nämna, att samma öde förestar en af Södertörns största och

vackmste Runstenar, belägen pâ en ansenlig sandhöjd â Lindhofs (förr Söderby) skog

i Salems socken. En svär iuskärning i äsen, vällad af grushemtare, kommer honora

saimolikt redan nästa vâr pâ ett fall af 20 till 30 ahiar. — Det är samme sten,
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Inskrlften, i en enkel, ofvantill genom afslagningen afbruten, orm-

slinga, inom hvilken synas âterstâende delar af tvenne djur, lyder:

НГФ&iПIЧ+ : +пк : *....ь : ritn * . иî(+I)+ : n+ +t :

rmw : №nft : Иi+ . .

Det är: KUpBIURN AUK О./..N LITU ST(AI)N flN AT UITIRF

FApUR SIN

Ordet pin (pina), förgätet i runslingan, har efterât blifvit tillagdt

inom denna.

17.

Södermanland. Sotholms härad, Sorunda socken, Aska.

En dag berättade för mig fjerdingsmannen Österholm i Torp, att

kort förut en Runsten blifvit funnen i jorden pâ Aska egor, norr ut

i socknen. Jag begaf mig genast till stället. Öfver Aska mark gâr

allmänna farvägen frân Grödinge söder ut genom Sorunda. En bäck,

som kommer östan frân Fagersjön och utfaller i Fituna-ân, flyter här

utmed vâgen, och â en höjd invid och vester om dem hade man sist-

lidne vâr träffat i jorden en större häll, samt, enär den icke kunnat hel

fôras frân stället, tagit sig före att med knoster krossa den, hvilket

afven slagit sâ väl ut, att af stenen blifvit minst femtio stycken och

skärfvor. Dessa hade man nu burit till en mindre fläck i gärdet pâ

andra sidan om vägen, der nâgra stenhopar efter en rifven torpstuga

förut lâgo. En bâtsman, egentligen den som vid tillfället fört knostret,

sades »icke förmâtt läsa» hvad â stenen »stâtt skrifvet», och förthy ansett

honom sakna värde.

Stycken och skärfvor till minst nämnda antal lâgo i en hög bland

andre stenar öster om vägen , mellan denna och backen ; alla , med un-

dantag af fyra, sâ smâ, att intet af dem hade en hel runa. Af de fyra

större tycktes det största, som saknade ristning och var tjockast samt

nog anfrätt, hafva utgjort Runstenens fotstycke. De tre Gfriga, af hvilka

tvâ höra tillsammans, hafva följande matta och afbrutna inskrift:

.... ГУГ-ИЧ : +ПИ : .... ПК У+ .... ИИ : (samstafva-nma:) +ПИtГХ "...

Det är: ....UTAR AUK ....UK..MA ....pIS AUSTR

hvilken i Annaler for nordisk Oldkyndighed för 1832 är afritad och beskrifven; han

förekommer äfven i Bautil under N:o 762; och den bautilska läsningen af inskrif-

tens Sibi och Toarui, i stallet för Annalernas Sita och Tiarui, är riktig. En upp-

gift i Presterskapets Berättelser, att stenen skulle ega inskrift â bäda sidor, hvilket

icke är förhallandct, föranledde mitt besök.
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Dâ jag nâgra dagar derefter ville â stället âter granska deesa

stycken, funnos de icke, och ingen viste hvar de voro. Genom Herr

A. W. Lundberg är jag nyligen underrättad, att de blifvit »begrafne och

sâmedelst väl förvarade i en broläggning» ej lângt derifrân.

18.

Södermanland. Sotholms härad, Sorunda socken, Billsta.

Vi följa nu den nämnda häradsvägen söder ut och öfvergâ snart

Fituna-ân vid Fullbro by, som ligger â en ansenligare höjd nära och

söder om bron. Á samma höjd se vi tre stora ättehögar, af hvilka

isynnerhet en, prydd med en vacker bautasten af tre alnars böjd, drager

vara blickar till sig; föga mindre det stora bördiga däldfält, »dyarne»,

som allt frân Frölunda, norr om Aska, genomstryker hela Sorunda till

sjön Styran pâ gränsen mot Osmo socken, samt fâr sin fulla vidd

nedanför Fullbro, hvars höjder deraf gjort ett krökt pass. Byalagen

ligga nästan i rad â höjderna i dälden och vägen löper utmed dem.

Frân Fullbro komma vi snart in i Billsta gärde, och kunna här icke

undgâ att fästa ögonen pâ en enstaka, mycket stor, jordfast sten eller

klippstycke, stâende till venster (öster) invid vägen, nästan midtpâ gär-

det. Vid närmare pâseende finnes en öfre del af honom, flat och mer

an tvâ alnar högt uppâ hans ât vägen vända sida, ega runristning, af

hvilken tiden och det öppna läget lemnat öfrigt, inom en enkel slinga

med kors, följande:

* *ПГЧ^И+iлЬ * +ПК * .<*).+..* УI ... * *

I. .W/K - КФ).iг* *

Det är: HULMKAIR AUK SOA1NBIAR. A.. MI... HAKUA I . . pIR

K.(f).IF FAUR

Med undantag af en staf i ordet framför hakua, af hvilken intet

spâr nu mer finnes, upptager ritningen alla stafvar, som funnits i denna

ristning. De felande och de otydliga kännestrecken skola efter rist-

ningen aldrig kunna âterställas.

Kringboende allmoge berättar: »I forna dagar, när sjön gick öfver

dyarne, stod â dem ett slag mellan Skeppsmän. I slaget stupade, bland

andre, tre män, hvilka blefvo begrafne under Billsta-stenen». — En

omöjlighet! Billsta-klippan är jordfast och stracker sig âtta till tio alnar

under marken. En förblandning af Billsta-stenen med de närliggande

Fullbrohögarna är tänkbar. *

* Afven röraude Bröta-stenen (N:r 6) förtäljes en sägen, den jag, efter nyligen

erhüllen uppmaning, att här icke utesluta dvlika, framdeles far tilltälle att ánfora.
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19.

Södermanland. Selebo härad, Kärnbo gamla kyrka.

Kärnbo, redan pâ 1 600-talet ödelagda kyrka, hvaraf ansenliga lem-

ningar, nämligen sjelfva skeppet, koret med dess halfrunda utsprâng, samt

vapenhuset, än âterstâ, ehuru skadade, är belägen pâ den höjdsträck-

ning, som nordan frân Slottsbrinken stracker sig ner till granskapet af

Gripsholms slott, der den försvinner, men snart âter vjdtager med de

sâkallade Ekbackarna och fortgâr till Gripsholmsviken, i närheten af

Pört-udden.

Sedan jag under de sednare âren flere gângor haft tillfälle att be-

trakta denna byggnads grofva och fasta grâstensmurar, dess dörr- och

fönster-hvalf, det mästerliga spetshvalfvet af ohuggna, pâ kant ställda, röda

sandstensflisor, mellan skeppet och koret, nâgra fâ och spridda lemningar

efter blomstermâlningar i korhvalfvet, samt slutligen det bibehâllna sirliga

korset â kyrkans vestra gafvel — allt tillkännagifvande en hög âlder; sâ

lockade mig sistlidne sommar ryktet, att man bland stenhoparna inom

murarne hittat kyrkans gamla dopfunt, ännu en gâng dit. Funten träf

fades äfven i kyrkan; men dessförinnan inkommen i vapenhuset, som är

vid byggnadens södra sida, varseblef jag der en större flat sten, lagd

pâ kant och inpassad sâsom murbeklädnad vid grunden af skeppets yttre

och södra vägff. Oaktadt hans ena och smalare ända försvann i det
DO

hörn, som bildas af kyrkans södra och vapenhusets östra vägg, hade

likväl hans motsatta ända, för att icke öfverskjuta dörröppningen mellan

kyrkan och vapenhuset, till hvilken han nu nâgot sâ när jämnt sträcker

sig, blifvit afslagen. Tvâ sâdana afslagningar syntes der hafva skett:

den ena (undre) och för ändamalet tillräckliga sannolikt när han in-

passajJes, men den andra (öfre) lángt sednare, tilläfventyrs af okynne.

Den i dagen varande delen af flatsidan fanns tre särskilda gângor öfver-

kalkad, men det oaktadt upptäcktes efter en stund nâgra svaga och

rакa streck midtpâ stenen, samt slutligen runslingan i kanterna, der en

tjockare kaka af murbruk fästat sig.

Stenen, af hárd, blágrâ granit och nära tre qvarter tjock, kan med

säkerhet antagas vara vid kyrkans anläggning inmurad. Han har af rist-

ningen , hvilken genom de n&mnda afslagningarne brutits , i behâll följande :

rum * rit * мы * чт+ * \>м * .... * ип+ * pnt>&«n+.u *

Det är: RAKNA LIT RABA STAIN £INA .... * SUN * KUfBIARNAR *

TRENK « ÜFIRA

4



De felande styckena âro bâde länge och väl förgäfves sökta.

Det mâ slutligen nämnas, att enligt efterrättelser frân 1600-talet,

hvilka likväl icke omtala denne Runsten, ännu en, möjligen tvâ,

sâdane funnits i Kärnbo kyrka. Den under N:r 740 i Bautîl upptagne

uppgifves der vara i »Kiermbo Sochi, i Kyrkodöm», och är visst den-

samme, som i Presterskapets Berättelser säges vara ditflyttad frân Ärja

förlagda kyrka. Han har Varit en lagd grafsten, och är af röd sand-

sten, pâ 1700-talet begagnad i Mariefred sâsom trappsten, tilldess han

nästlidne sommar derifrán fördes till Gripsholms slottsplan, bredvid en

der förut stâende (Se Liljegren N:o 928). I Presterskapets Berättelse

frân 1700-talet om Mariefreds kyrkas märkvärdigheter säges äfven

en Runsten vara inmurad i kyrkans norra utbyggnad (Sakristian) , och

sannolikt har denne fâtt följa med den myckna golf- och trapp-sten,

som vid stadskyrkans anläggning 1 624 bevisligen togs frán Kärnbo.

Han är flere gângor öfverdragen med murbruk och sâledes tills vidare

väl gömd.

20.

' Södermanland. Selebo härad, Gripsholm.

Mariefredsvikens stränder äro rika pâ minnesmärken , talande för en

forntida stor och krigisk befolkning. Fyra äro ringmurarne derstädes:

tvâ midt emot hvarandra vid inloppet till viken, den ena â Edsala skog

och den andra söder om Näsby. En, hittills besynnerligt nog aldrig

nämnd, är längre in i viken â Näsengs-udden , ej lângt frán Gripsholm,

samt den fjerde vid vikens slut, pâ ett berg vid Árby. * Och föga

yngre äro de flesta andra fornlemningar i denna nejd. Fatburssjön är

en lemning af en gammal vattuled, som, jämte en del af Mariefjeds-

viken, fordom omslutit Hammaren, en skogig bergshöjd norr om staden.

Särdeles â Hammarens vestra del, äfvensom midt emot, pâ andra sidan

om den tillvallade vattuleden, finnas ättehögar, fallne bautastenar, smärre

treuddar och skeppssättningar. Bland de sistnämnda är isynnerhet en (i

den sâkallade Sterltäppan) till alla delar bibehâllen och en af de pryd-

ligaste i Södermanland. Den är jordfylld, i bâda ändar spetsig, samt

försedd med för-, och akter-sten. Norr om Fatburssjön, der främst den

stora Viggeby-högen reser sig, och der äfven flere fallna bautastenar

äro, samt vidare öster ut pâ Harsta, Ärnäs, Edsala och Kalkuddens egor

* Spâr efter befästningar finnas dessutom pâ »Skalle holme», som nu utgör

ett näs mot ett smalt, an segelbart, sund mellan Näsengs-udden och Läggsta (ett

större rör är der äfven pâ berget), samt â Eamsön, vid inloppet till Gripsholms-

viken.
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synae â de fiesta höjder smärre stenkretsar och kullar. * Utefter södra

stranden af viken sträcker sig en ansenlig bergshöjd med skog. Denna

genomskäres vid Näsby af en dalgâng med en mindre â, och här ej

langt frân gârden samt den omtalade borgen äro â en sandâs öfver tjugu

oskadade högar. Nära derintül är Sju-stens-backen , hvarâ ses bland mindre

kullar en jordfylld treudd med aderton alnars lânga utsprâng — utan

tvifvel den bäst bibehâllna i orten. En gammal smal, förr farbar, väg

mellan Kumla och Läggsta, hvilken väg berättas hafva företrädt nu-

varande landsvägen,** som har en sydligare sträckning, framgâr här och

följer den höga bergsstranden af Näsby, Helandet , Karlsborg samt Marie

freds stadsskog (Lobjörns-berget) till Läggsta. Den kom mig att här

söka tillförne obekanta minnesmärken. Och sâdane finnas här och der

utefter hela farvägen, rättare stigen, sâ smal och svâr den är. Nu

nämnes blott: en fallen bautasten vid ett kummel, samt mânga sten

kretsar kring Karlsborg. Icke eller är det nödigt att här uppräkna de

mânga forntidslemningar, som träffas â höjderna vid Mariefredsvikens slut :

vid Ökna, Árby, Gertre och Svansta, ända till (jfripsholm. Af dem och

markens beskaffenhet kan slutas, att vägen mellan Gripsholm, eller rättare

Kärnbo (sâsom vida äldre), samt Árby mer fjermat sig frân vikens nu-

varande strand, nordvest efter höjderna och genom de tre sistnämnda

byarne ; vikande frân nuvarande landsvägen nästan midtför Finsta backe , der

en längesedan förfallen by, äldre än Gripsholm, varit. Här, icke lângt

frân slottet, synas ättehögar och stensättningar, samt en stjelpt flat bautasten ;

och det är ändtligen denna fornlemningsplats, som skulle kunna anses hafva

egt nägot samband med den märkvärdiga Runsten, som planchen föreställer.

Han ligger för närvarande i bottenhvalfvet till slottets östra torn,

Vasa-tornet, sâsom tröskel i en inre dörröppning mellan detta hvalf och

hufvudbyggnaden. Innanför dörren är till venster ett mindre fängelserum

och till höger har en öppning med svängtrappa ledt till öfre vâningen;

denna öppning är nu förmurad. Runristningen är vänd uppât. Dörrens

sidomurar täcka stenens bâda ändar, men obetydligt och minst vid hans

öfre del (ât venstra sidan af dörren), der slingan löper nära hans kant.

Stenens underlag har funnits utgöra hopgyttrad kalk och grus. Han är

af vanlig hârd grâsten, öfver tre alnar lang, nära tvâ alnar bred, samt

tre qvarter tjock. Uppsidan flat, men med ojämnheter. *** Ristningen gjord

pâ fri hand, omsorgslöst och utan prâl. En stor sak tyckes här ensam

hafva ordet. — Inskriften lyder:

I Runa för 1843, sid. 3, beskrifves en märklig stenkrets (fordom inne-

hâllande 45 resta stenar och enligt sägen en »Domkrets»), belägen i Kalkuddens

äng. Kretsen, jämte en närliggande hög, är nu af ställets innehafvare, Löjtnanten

Berg, förstörd; stenarne nedvräkte i diken, samt platsen upptagen till âker.

Hedna minnesmärken förekomma icke vid denna säkert nyare väg.

Vid af mig anställd undersökning har stenens undre sida funnits knölig och

skroflig, samt sakna ristning.
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tnN- : rit : i4-ни+ : ит+i+ : и+и+t : ип+ : ш+ : ++n+rt :

wwnix : i+кгшхи : мм : ич-пгхп : ттиrк : и+rxi :

п : кпп : нпк : юпит+гочгх : -и : к+рп : тип : ип++гx :

r+ : i . (И)+гхк : r++ : ti

Det är: TULA LIT RAISA STAIN J.INSA (A)T SUN SIN HAUALT BRUfrtJR

INKUARS £AIR FAURU TRIKILK FIARI AT KULI AUK AUSTARLAR N1

KAFU TUU SUNAR LA I (S)ARK LAN TI

J. E. Liljegren, som 1 821 af Slottsvaktmästaren W^allin blef gjord

uppmärksam pâ denna Runsten, har deraf meddelat en alltför origtig

och oredig afritning i sin Runlära, pl. III, fig. 3 (jfr sid. 107, samt

Run^urkunderna, N:r 927). Stenen var dâ flacktals öfveidragen med

tjära, som hârdnat nästan till sten, och försöket (â S i Sarklanti) att

borttaga den med huggjärn vâllade, enligt Wallins uppgift, en af-flagning

äfven af stenen, hvari^enom runan skämdes, och ätgärden upphörde. För

närvarande är skriften ren, men mörker försvârar mycket läsningen.

Ehuru â närvarande ritning tre runor äro angifne sâsom stungne,

nämligen runan i uti dinsa, k uti auk samt и i sunar, kommer mig

dock punkternas ojämnhet och ovanliga lägen uti den första och sista,

samt dess svaghet i den medlersta, att tro det de icke äro det. Huru-

vida den djupa punkten öfver и i kuli, öfver и i auk, samt under i

näst efter la bemärka nâgot skall jag icke säga.

Mycket vore för öfrigt att om denna inskrift säga. Nu anmärkes

bara, att Liljegrens antagande (Runlära, sid. 107), det icke äfven Ingvar

varit Tolas son, visserligen är origtigt, och att inskriftens tillägg brupur

Inkuars, blott âsyftat att ännu mer än »sun sin» göra bekant hvem

Havalt var — ett bevis huru frejdadt Ingvars namn varit (jfr Bautil).

Bade Havar och Ingvar hafva varit i orten mycket gängse namn ända

till 15- och 4 600-talen.

Det torn , hvari denne sten ligger, är frán grunden uppfördt i

Gustaf I:s tid, och allt utvisar att Runstenen liktidigt dermed fâtt sin

plats der han nu ligger. En lycklig tillfällighet , som mycket skyddat

den grunda ristningen, kanske bevarat hela stenen frân förstörelse, enär

ingângen, hvari han är, synbart varit föga beträdd. Och det bör väl

försona oss med den häraf föranledda ovissheten om hans ursprung-

liga plats. Denna kan likväl icke varit afväga. Det säkra är, att han

Ursprungligen tillhört nejden, och det osäkra, men sannolika, att han

statt nâgonstádes â de högre tägterna mellan Gripsholmarna och Finsta,

möjligen vid den nämnda forntida grafplatsen â Mntta backe.
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31.

Södermanland. Sotkolms härad, Sorunda socken, Berga.

»Äboerne uti Berga by i Sorunda har man stoor orsak att berömma

för det de ifrân lângliga tider tillbakas lemnat oss en gammal Runesten

hehl och vähl bibehâllen.»

Berga by, en af de äldste i Sorunda, är belägen en half mil söder

om kyrkan, vid foten af en medelmâttig bergshöjd, â hvars obygda högre

del talrika grafhögar och stensättningar finnas. * Pâ östra sidan om

berget äro de tillförene (under N:o 1 8) nämnde »dyarne», och vester ut,

i en ännu svagare sänkning, byns gärde, hvilket fortgâr i vester till

en bergig hage, kallad Löfhagen, i hvilken förevarande Runsten ligger.

Berget, som är utan namn, och har sin sträckning frân norr till söder,

âr â Berga mark. Frân sistnämnde hall och norr ut löper allmänna

körvägen utmed bergets östra sida ett stycke, men viker midt för Berga

öster ut till byn. Nâgra famnar utom vägkroken är Runstenen. Hans

ristade sida synes icke varit vänd mot denna, utan ât en gangväg, hvil

ken fràn vägkrökningen fortsätter körvägens nämnda nordliga riktning

fram till Sorunda kyrka. Marken tyckes vara nog fast, men lärer hafva

en lös, vattnig grund, hvarföre ock flere stenkretsar och treuddar, af

hvilka lemningar synas här och der ofvan jord närmast omkring stenen,

med tiden sjunkit, sâsom ock sjelfve Runstenen, hvilken varit »nedersänkt

i iorden», till dess, näst före 1685 (enligt Erland Dryselü Berättelse),

»bonden Anders Larsson gräffvet up honom»; sâ att Peringsköld derefter

pâ 1690-taIet, dâ atgärden än var i friskt minne, kunde med nâgot

skäl yttra hvad här ofvan ur hans outgifne samlingar ** först anfördes.

Nu âter är stenen i stark lutning öfver sin lergrop. Inskriften:

* wrvrim : +пк : к+го : +пк : Krwrvm : w :

ик+rxi : +пк : к+nm : rx+mtn : ит+i+ : M++ : +hiix :

ntiw : ифпгх : m+ : ih тш : юфпфи *

Det är: SÜERTIKR AUK KARI ALK KüfMUTR AUK SKARI AUK KNUTR ?-\f 7- №

RAISTU STAIN plNA AFTIR UTRUK FApUR SIN IS FE(L). Ipl KU|U(I|S.y

Johan Hadorph har först granskat denna inskrift, och hans läsning

(Bautil N:o 683) är som den är. Utom flere smärre oriktigheter, finnas

tvâ af skriftens namn, Kupmutr och Knutr, vara orätt laste, samt slutet

nog lösligt uppfattadt. Men att Hadorph, saunolikt vid nâgot sednare be-

* Se »Svenska Fornsakcr«, 3:dje haftet.

*" Fürvaracie â KoDgl. Bibliothekct i Stockholm.

5
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sök pâ stället och sedan hans första afteckning (den bautilska) redan

blifvit skuren i trä, kommit pâ andra tankar rörande ristningens ifrâga-

varande del, . synes af en oredig anteckning hos Peringsköld (a. st).

Denne föreslâr nämligen tre läsesätt: ш fil vidi Kuduis», »is firidi Ku

duis», samt »föll vid (med?) God-vise (Göthernas anforare)», hänvisande i

afseende â den förstnämnde läsningen till »J. H. Coli.» (Johan Hadorphs

Collectanea); med tillägg för egen del: »Gutkovia vulgo Gutkova (?),

oppidum Germanise in Pomerania prope Gripzvald.» Liljegren (Run-

urkunder) har thyvärr följt Bautil.

Häraf kan antagas, att inskriftens slut redan pâ Hadorphs tid varit

dunkelt; och jämnför man slutmeningen med den eljest klara och tydliga

skriften (blott kännestrecket â К i Kari är nâgot matt), sâ tyckes, hvad

äfven runorna der utvisa, nâgon skrapning (icke huggning) med sten el

ler järn — kanske flere â olika tider, eftersom mossor hunnit vexa i

runorna — här fordom hafva skett, — Mânga runinskrifter bära spâr

af dylik âverkan â ställen, som afvika frân det gifna, vanliga ordasättet,

eller rörande den aflidne tillägga nâgot synnerligt.

Dijkman och Brocman hafva öfversatt ifrâgavarande inskrift, men

ledde bara af Bautil och egne gissningar. *

22.

Södermanland. SvarÜösa härad, Grödinge kyrka.

Till de under N:r 4, 5 och 6 anförde runinskrifter i Grödinge soc

ken kommer förevarande, hvilken ligger sâsom trappsten utanför dörren

till det vid kyrkans södra sida varande Vapenhuset, till en fjerdedel täckt

af en öfverliggande trapphäll af täljsten.

Пaп är af rödaktig sandsten, omkring ett qvarter tjock. Inskriften

grund, särdeles dess obetäckta, länge trampade del, ehuru äfven den nu

dolda bär spar af slik âverkan; hvaraf kan slutas, att stenen förr sak-

nadt allt skydd. Inskriften:

(+)rxnrm w (мтк : +пк : Иiкиti+ : +пк - ...+гх :

м-irx : rxiИtn : и+*+ : и+и+ : \п\г< : <n гю н\ ^ m

Det är: (A)RULFR AUK (£)ALFR AÜK SIKSTIN AUK ...AR £AIR

RISTU SAEN £1NSA IFTIR (U eller R) A(I eller L)T FAfUR SIN

* Den förstnämdes Afhandling firmes vara nästan bara Peringsköldiana —

fi& obekant sätt öfverkomne.
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Första runan (.f) har nederst vid slingan ett till höger och uppât

gâende tvärstreck, lika djupt, som kännestrecket, men spetsigt. Tredje

runans ф) kännestreck är nâgot matt. Följande runa (f) är omisskänlig.

К uti auk nederst af-flagadt. Stafven i följande namnets p fullt klar,

men kännestrecket svagt. Nästa runa («f), likasom hela auk, samt Sik-

stin, fullt tydliga. De främsta runorna i pâföljande namn icke bort-

brutna, men af-flagade, tillika med öfre delen af stafven till den âter-

stâende runan "f. Namnets slutruna (ГД) genom nötning äfven till staf

ven skadad; tvänne punkter skilja den frân följande ordet. E (j) uti saen

stunget. Nästa ords p till kännestrecket, äfvensom samma ords V\, ofvan-

till matta. Nâgot större tomrum är icke mellan iftir och pâföljande

namns genom en bräcka skadade första runa, hvilken skulle kunna tagas

lika väl för П 80m f°r R, det vill säga: hon har nu intet, som frân

ГЧ gör henne till ГД. Möjligheten qvarstâr lika väl. Stafven är klar,

likasom hela följande runa. Ofre delen af runan dernäst (| eller f4) är

genom en uthuggning satt i samband med den nederst â runristningen

varande bâgen, som här löper in i slingan, och hvarigenom hon fâtt ut-

seende af f\ Kännestrecket till namnets slutruna (f ?) är matt och nog

osäkert. Eunornas olika lutning, äfvensom ett par stafvars böjning, in-

hemtas af ritningen. *

Grödingefolket är af mig ofta tillspordt om Eunstenens ursprungliga

plats. »Lâg han förr der han nu ligger, eller der . . . eller der . . .?» »Nej,

mistom», har svarit alltid blifvit. En gammal, menande Kyrkvärd pekade

en gâng ât höjden norr om kyrkan, förbi hvilken allmänna vägen lö

per. Jag gick dit och fann en ännu staende Bautasten, en större, fylld

strenkrets, samt en stenomsatt fördjupning. Men ingen »gâr i go' för»,

att Eunstenen statt deri.

23.

Södermanland. Svartlösa härad, Brânkyrka socken, Farsta.

Föga är att säga om den trakt, hvari denne Eunsten förekommer,

och som, lika med tillgränsande Huddinge 'socken (se under följande N:r),

hör till de minst undersökta i Södermanland. Forngrafvar äro här säll-

synte. Märkliga jordfynd hafva dock flerstädes träffats. Ortens forna

egenskap af skärgârd är omisskänlig. Farsta, â Sven Mânssons karta

deröfver af âr 1636 skrifvet Faresta, är beläget vid sjön Magelângens

norra strand, och Runstenen ligger â en ofvanpâ flat, samt jordfast

bergsklippa mellan gârdshusen, förbi hvilken klippa en väg löper ner till

sjöstranden. Ingen minnes eller har hört, att han varit annorstädes. Pe-

* Utförligheten, hvarmed denna inskrift här behandlats, är fóranledd af en

afvikande läsning deraf, вот förekommer i Annakr for Nord. OWkyndighed, 1852.
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ringsköld (»MisceUanea») har under öfverskriften: »Anledning till Rune-

stenar» följande: »Brännekyrkia, Farstadz Gärdzbacke, (kan äfven läsas

Gârdzbacke) — 1 », men utan meddelad afritning eller afskrift. * Hällen är,

sâsom nyss sades, ofvanpâ jämn, äfven jordbetäckt, och nâgra alnar frân

Runstenen ligger derâ en hop smärre stenar. Min öfvertygelse är, att

Runstenen varit rest â hällen, kringspolad af de smärre stenarne. .

Runstenen, â bâda sidor flat, fast ojämnare â frânsidan, är af van-

lig grâsten, âtta tum tjock nertill, samt tvâ tum upptill. Ett par

skrâmor och nàgra smärre ojämnheter i nedre öglan hafva gjort en här

befintlig ristning otydlig. Inskriften:

ni+nt * &+nm>П[4 * Иi+ * цп+ * 4(П)КП *

Det är: pURIR AUK SUAEN LITU RAISA STAIN AT UINUT BAURfUR

SIN SUN H(U)KU

Första ranan p\ i huhu, med sitt nertill nog matta kännestreck, skulle,

ehuru törhända med mindre fog, äfven kunna tagas för f4. Ristningens

tycke med den & Bröta-stenen (N:o C) faller i öga.

24.

Södermanland. Svartlösa härad, Huddinge, kyrka.

Hittills har i Huddinge vidsträckta socken ingen Runsten varit bc-

kant. Höga bergsträckningar med gammal skog, samt dälder med sjöar„

lâg ängsmark och nyodlingar râda här ännu. Fornlemningar träffas der-

före sparsamt. Tvänne ringmurar och nâgra kumel äro â bergen, men

icke cds i trakten kring kyrkan, eller norr ut mot Mälaren, hafva hittills

nâgra forngrafvar blifvit anmärkta.

Med nâgon sannolikhet kan icke bestämmas hvar förvarande stycke

af en Runsten, riu inmuradt i Huddinge kyrkas äldsta del, eller södra

kyrkomuren, Ursprungligen haft sin plats. Det har till sednare tider

varit doldt under tjockt murbruk, samt bestâr af blekröd, vittrig sand-

sten, hvars löshet vâllat smärre af-flagningar i den nog ovulna och hop-

trängda inskriften, troligen redan vid huggningen.

Afritningen, efter ett noggrant aftryck, kan betraktas sâsom man

hade Runstenen sjelf för sig. Inskriften:

Ф+п+ix : пкш ix . ы+ф хь.у..т

Det är: ONUNR UK f>URFA R SINO f>A.K..£UB

* С. O. Funcks store karta af 1845 öfver »Stockholm och dcss omgifningar»

omfattar äfven Farsta egor, mcu nämner icke, blaud andre anförde, denne Kunsten.
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25.

Södermanland. Selebo härad, Kernbo зоckeп, Helanda.

Det är förut (under N:o 20) vieadt, att vägen genom Mariefreds-

och Taxinge-skogarne, mellan Läggsta vid Mariefredsvikens slut, samt

den öster ut belägna Thuringe socken, fordom haft annan sträckning, och

donne Runsten styrker det ytterligare. Sâ mycket mindre kan han hafva statt

i förhâllande till den â anfördt ställe nämnda strandvägen *, som han är

belägen nära çn fjerdingsväg derifrân, men lika litet till nuvarande lands-

vägen; ty ehuru varande pâ fâ famnars afstând frân denna, är hans in-

skrift vänd rakt derifrán. En skogsbäck, hvilken genom âtskillig

kärrmark kommer frân söder, framflyter äfven här i ett mindre kärr, och

vidare under landsvägen, hvarefter den fortgâr ner till Mälarstranden.

Runsten stâr pâ östra sidan om kärret, djupt ner i marken, och är om-

gifven af sin gamla fasta, ehuru lâga stensättning. Se vi närmare till,

sâ upptäckas här och der sporr efter en gammal smal gâng- eller rid-

väg, hvilken strukit tätt förbi stenens inskriftssida, och som här gâtt jämn-

sträckes med landsvägen, men öster ut snart vikit ât söder; och spörje

vi de gamle, sâ veta de omtala lemningar af en kafvelbro öfver kärret,

i sträckning mot fornvägen. Dennas hufvudriktning har säkert varit

Helanda-vägens norr ut till den »gamla landsvägen», möjligen med nâgon

utgrening ât Läggsta-sidan.

Den större broläggning, öfver hvilken landsvägen, i närheten af

Runstenen, löper, hyser utan tvifvel stenens öfre del. Smärre stycken af

samma ämne, som Runstenen, ligga spridda i muren, fast intet med rist-

ning är i dag.

Ehuru sâlunda inskriften:

... ГФ «+i+ГВi-... àet är: ...uf>.HIOLBI...

sâsom stympad, nu mer i och för sig saknar märklighet, är stenen inga-

lunda utan betydelse, betraktad sâsom »visesten» pâ en forntida, nu för-

laggd, väg.

26.

Södermanland. Âkers härad och kyrka.

Vid ett besök i Ákers kyrka sistlidne sommar upptäckte jag i golf-

vet till södra vapenhuset detta stycke af en Runsten, och antog till en

början, att det yar en del af den i Liljegrens Runurkunder under N:o

967 upptagne. Men inskriften visade annat, och Liljegrens hänvisning

till Bautil 229 (Äkers kyrka i Uppland) förklarade hans misstag. Ste-

Â Wennings karta öfver Muriefreds-traklen nämnes denna väg »gammal

lauilsväg».
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nen är af röd sandsten. Enär utrymmet â Planchen det medgaf, intogs

här afritningen. Inskriften:

wП+m : rit . nt> и+т .

Det är: AMUNTR LIT U£ SALU HA . . .

27.

Sôdermanland. Âkers härad och socken, Skemby.

Frân slättmarken närmast kring Akers kyrka löpa ât skilda hall

flere svaga sänkningar. En af dem sträcker sig sydligt öfver Skemby

mark, som ügger en âttondcdels mil frân kyrkan, och här är i en back-

sluttning i norra gärdet, samt invid och vester om sänkan, nordvest frân

garden, en flock af brustna klippstycken, af hvilka det största eger â

sitt flata, mot öster vända, brott, en matt runristning i tvänne väl ut-

förda djurslingor. Af de manga smärre af-skifningarna i brottet äro de

flesta ostridigt äldre än ristningen. En genomgâende remna löper tvärt

öfver klippan, hvilken â frânsidan är bucklig och ojämn; vid marken af

betydlig tjocklek, men upptill nästan eggig.

I sluttningen framför och närmast stenens inskriftssida är en mindre

plan, omsatt med sex hâllningsstenar, och säkert lika gammal som in

skriften, hvilken är derma:

В(i)&iЖ+ . ПК . (П)ГЧЧ . PitП . И(IЧ+) . 4WI . МИ+ . n .

*n.m . ип(+> . и(|)+ . Y&H . *nmni : mm m+ .

m ыт\ . Hi+rn - мш

Det är: B(I)BIRN UK . (U)LMA L1TÜ Kl(RA) MKRI flSA AT HU.LMA

SU(N) S(I)N KOfAN HULMAUI TU(T)R SIN KU£ HIALBI SIALU £AIRA.

Inskriften är, sâsom ofvan sades, matt, men dragen ovanligt breda.

Ibland af-flagningarna är âtminstone den, hvari slingan näst efter « i sun

försjunker, äldre än ristningen, enär den pâtagligen vâllat följande runas

(м) nog lânga afstând frân nämnde s. Inskriften röjer delvis sporr af

sednare, dock gammal, upphuggning. A ett enda ställe, nämligen fram

för tutr, har man med tvänne prickar skilt ordet frân föregâende namn.

Platsen utmärkes â kartan af 1 641 öfver Skemby, som här kallas

Skeiiby, sâsom »skarp beteshaga», och kartan af âr 1723 öfver samma

Skicmby (sâsom der skrifves) benämncr stallet »Skougjord». 1823 ârs

karta upptager här »Skänby ákermark». I anledning af de äldre kartor-

nas oväntade uppgifter om forntida skog â stället har egendomens nu-

varande egare, Brukspatronen Fredrik Rönnquist, pâ frâga af mig, upp-
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lyst, att »innan det nedanför och omkring Rnnstenens plats belägna fält för

femton âr sedan, ifrân att dâ vara en vanlig beteshage först uppodlades, syntes

tydliga spâr deraf, att en väg fortgâtt frân den i norr belägna nuvarande

landsvägen, i riktning ât söder, förbi denna р1аШ — sâledes förbi Eun-

stenen. Den nämnda kartan af 1723 upptager, i öfverensstämmelse här-

med, ocksâ en frân byn norr ut löpande väg, med »skougjorden» till

venster. — Äfven denne Runsten har sâlunda uppdagat en forntida väg,

nu sporrlöst försvunnen.

28.

Södermanland. Hölebo hârad, Wagnhärad socken, Äby.

Sydvest frân Hölebo härads gamla tingsställe Nora, der den under

N:o 2 upptagne Eunstenen finnes bland flere tidigare bekante, ligger Àby

vid en krökning af Trosa-ân, genom hvilken sjön Sillen har sitt utlopp

i saltsjön. Nejden är särdeles rik pâ fornlemningar. Tre större ättehö-

gar resa sig pâ âns södra strand. En stor, flatsidig häll, för fâ âr se

dan stâende pâ en af dem, betjenar nu rättsökande sâsom trappsten till

Tingshuset i Aby, och en annan dylik, hvilken för trettio âr sedan sâgs

rest midt i en större stenkrets, nâgra famnar frân landsvägen, â en liten

dâ ânnu icke till âker upptagen höjd i byns östra gärde, döljes nu, sön-

derslagen i flera stycken, uti spismuren till brygghuset i Áby mellangârd.

För sexton âr sedan ännu hel, samt liggande säsom spiselhäll pâ samma

ställe, med nästan obetäckt framsida, fann â honom Pastor J. Б. Ljung

denna inskrift:

. . ж : ruiИti : ит+i+ : м+и+ : n : ишктж : wnrx :

m+ : у№H : № : *i+r&i : ++t : *+(+) . .

Det är: . . R RAISTI STAIN pINSA AT FRAUKTR FApUR SIN KUpAN

KUp HIALBI ANT HA(N) . .

Nâgon mätning af stenen har icke skett. Af inskriften fattas föga.

Slingan tyckes liknat den pâ stenen â Nora gärde (Bautil 777), Gâsinge

kyrka (B. 71 8), Järna (B. 692), m. fl.

2D.

Södermanland. Hölebo härad, Wagnhärad socken, Ada.

En half fjerdingsväg öster ut frân nyss nämnde Aby möter en be-

tydligare bergsträcka, hvilken pâ föga afstând frân och öster om Trosa-

ân följer den sydligare riktning, som vattendraget frán Aby begynner
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taga. En väg löper mellan ân och berget. * Denna väg ingâr, innan

den hinner gârden, i Ada sâ kallade Forn-äng, der berget helt nära vägen,

slutar pâ närmare hundrade famnars afstând frân ân. Här stâ unga löf

trän vid dess fot, och stället är vackert. Till höger om vägen höjer sig

i gröngräset en Runsten (Bautil 779), och helt nära, till venster om

vägen, framskymtar i brâdbranta bergväggen, mellan alar, rosenbuskar och

en ung poppel, förevarande berg-runeristning. Den är anbragt â en föga

utstâende kullrighet i bergväggen, väl utan de djupa och svâra remnor,

denna i allmänhet eger, men thyvärr öfverfull af smärre sprickor och

ojämnheter, af hvilka runristaren än dragit fördel, än âter, och .det be-

klagligen nog ofta, hindrats att göra sig tydlig. Ormslingan börjar tre

alnar frân marken (i denna dess nedre del förekommer den enda svâra

af-flagningen), och fortgâr uppât i en öfverst nâgot plattad, samt ât ven

ster dragen, krets, hvilken dock ej hinner bergets midthöjd. Inom slin-

gan ses ett större fyrfotadt djur i strid med tvâ mindre ormar, och

sjelfva den ringlade run-ormen synes med sin käk fatta ett annat djur

med öron, bara till hufvudet utfördt. Det hela, ehuru saknande tydlig-

het, eger stil. Inskriften:

\\куш : rat) : *+кп+ : +t : wwnu> : wvwror* : Иi+ :

* . . . e-i) ... : rmi :

Det är: ARKOpR L(1T) HAKUA AT BIRKUIp BRUftUJR SIN H ...(I)...

LANTI

Det är beklagligt, att den nämnda remnan och ristningens matthet i

slutmeningen lemna oss ovisse om donnas innehâll. Sâ mycket torde dock

kunna antagas, att Birkuib, ** till hvars minne runorna huggits, ,-dödt

— fallit (? fei) — utrikes, i England eller Grekland.

Söder ut pâ tvâ hundra alnars afstând frân denna ristning före

kommer i bergets sydöstra, jordfyllda sluttning, flere grafkullar, nâstan

alla stenomsatte och med en sten i hvarje krets, dock icke alltid midt uti.***

30.

Södermanland. Selebo härad, Ytter-Enhörna kyrka.

Ingen socken i det cgentliga Södermanland är i hänseende till forn-

minnen sâ föga känd, som Ofver- och Ytter-Enhörna. Det större, af

Maricfredsviken, Björk- och Prest-fjerdarne omgifna, näs i Mälaren, hvil-

* Namnct Bröta (ett ställe i uärheten) tyckes tala för denna vägs alder.

** Annu pâ iGOO-talet sades i orten allmänt birk för björk. Se t. ex. Pre-

sterskapets Berättelser, flerstädes.

*** Närmare upplysning härom är mig benaget meddelad af Herr Ofverste-

lieutenanten Nils Hägerflycht. Tilläggas ma, att Trosa fordom legat nära runrist-

ningen, pâ andra (vestra) sidan om an, samt att g'amla Trosa bro skall varit viidt

für ristningen. Ett torp ü berget heter ännu Trosabro.
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ket de innefatta, har i forntiden säkert varít en ö, skild frân fasta lan

det genom en vattenled, hvars sträckning den tvärt öfver näset löpande

dälden, till större delen genomfluten af dettas enda betydliga vattendrag,

ännu utvÎ6ar.

Grafkullar förekomma närmast de fleste byar * samt ett par Ring-

murar â bergen. Ytter-Enhörna urgamla kyrka är norr om och vid den

nämnda dälden. Runstenen ligger sedan urminnes tid sâsom tröskel tili

kyrkans södra vapenhus och hvilar pâ ett ojämnt underlag af mindre

stenar, hvarföre dess bredare, för tramp mäst utsatta, ända, blifvit illa

skadad. Han bestâr af tre skifvor, eller lager, af blekröd sandsten, **

tillsammans af 1 'Л qvarters tjocklek.

Äfven denne Runsten tyckes delvis varit före ristandet af-flagad, men

äfven sednare af-flisningar, samt i följd deraf upphuggningar, märkas der

och hvar. Inom en enkel djurslinga synes en man, huggande en уха

i hufvudet eller käften pâ ett framför stâende snabladt djur, hvilket med

ena framfoten angriper honom.

Inskriften, inom fá âr alldeles oläslig, lyder:

. HП(+t)R . +пK . ип+гиrтгх . +пк . и+шмх . ritП .

IЧ+iИ+ . ит+i+ . и+и+ . iPTi/b . пиr . рчфшч . . . . . +ПИ .

mm . +t . &rwnix . m+ . nnt> *i+r&i . <m> . *+.и .

»et är: ANU(NT)R AUK SUARALTIt AUK FINUIpR LITU RAISA STAIN

JINSA IFTIR USL FAfUR . . . AUK B(IU)RN AT BRUfUR SIN KUfc HIALBI

(ANT) HA.S (UKU)RN RISTI RUNAR

31.

Södermanland. Öster-Rekarne härad, Jäders kyrka.

Denne af hvit, gröfre marmor bestâende Runsten Annes infattad i

tegelväggen till Jäders kyrka, fyra och en half alnar frân marken, samt

nära Oxenstjernska grafkoret. Han är kullrig, femton tum i tvärmätt

och af fem turns upphöjning, samt sâ skadad, att af inskriften bara föl-

jande är i behâll:

. . . <i)Иti * |.П4(i)гх(i) . . .

Det är: . . . (I)STI I.UN(I)R(I) . . .

Nicolaue P. Grubb omtalar i sin »Relation om Gamble Monumenter

* Ett i en af dem funnet spjut af järn är af mig för nâgra âr sedan lem-

nadt till Antiqvitets-Akademien.

** Här mâ Damnas, att alla hittills nämnde Runstenar af röd sandsten ära

af samma slag, som de uti J. H. Schröders »Accesstones novœ ad Bunographiam

Scandinavian anforde stenarne i Bärbo och Ytter-Järna socknar. I samma afhand-

ling, pag. 3, förmodas, att desse röde sandstenar äro frân Oland — »cum Geologi

affirmant, hujus materia; lapides non esse Sudermannias indígenas.» — Ett misstag!

Vid Hasselholmen utanför Enhorna förekomma mägtiga lager af denna stenart, och

talrika lösa block deraf ligga spridda i Thuringe och Enhorna socknars skogar.
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och Antiquiteter uthi Jäder pâ Öster-Rekarne» af âr 1686, denne stenen

sâlunda: »Pâ södre sijdan i Kyrkioväggen sitter itt trindt steenlodh medh

Ansichte utanpâ eller sâsom itt huffvud; tillförene har dher varit en

Kuur eller graff.» I Thims Dissert, de Par. Jaeder är denne 8ten icke

ens nämnd. *

32.

Södermanland. Wester-Rekarne härad, Tumbo soeben, Westerby.

Icke lângt frân Södermanlands gräns i nordvest mot Westmanland

ingâr i Tumbo socken den sâ kallade Broby-viken frân Galtfjerden af

Mälaren. Westerby boställc ligger öster om och intill denna vik. Ge

nom Wäsby, Munkhammars och Melhammars marker gâr en ännu far-

bar fast klen väg frân Qvicksund till Westerby, samt vidare genom dess

»oxhage» (der en afväg utgdr nordligt mot Hästsundet, som är den nämn-

da vikens inlopp)** fram till landsvägen vid Broby. Vid en rännil i en

obetydlig sänka nära berörde afväg, nordvest frân Westerby, har i lâng-

liga tider förevarande Runsten legat. Man omtalar, att han för omkring

tjugu âr sedan blifvit sönderslagen, och att de delar af honom,' som nu

saknas, blifvit forde till Munkhammar och Melhammar, samt der inlagde

i eldstäder. De âterstâende sju styckena lâgo ännu i fjor pâ det nämnda

stället i Oxhagen, hvarefter de under innevarande vâr, pâ Kapitenen G.

W. Thavenü och min anmodan, af innehafvaren utaf Westerby blifvit

framförde till gârden vid bostället, för att behörigen omhägnas och sâ

lunda skyddas mot vidare âverkan. ***

De tre smärre stycken, som utgöra öfre delen af stenens högra sida,

äro af jordsyra mäst angripne, och de â dem ristade runor, hvilka legat

mot marken, derföre nog dunkla. En inre runrad inom slingan har

isynnerhet blifvit anfrätt, och äro flere runor deri fullkomligt utplânade.

Inskriften:

: : +пк : trvf wnrx m+:ф++:нфи>iц :

rrri : miKrw

. . (roni>rx : ... n+к ...... «н . . .

Ret är: ANSUAR AUK ERN FApUR SIN HAN ENTApIS UTI

KRIK(U)M

. . (R)UpR . . . UNK AN . . .

* Skol-Iäraren С. G. Österberg upptäckte för ett är sedan ett stycke af en

Kunsten med upphöjda prydnader och af samma stcnslag, som den här förut (N:0 9)

beskrifne Sundbystenen, liggande i dörren till Jäders kyrkas vapenhus och till stor

del dold i muren.

" Jfr. Karten öftrer Westerby af är 1729.

'** Den i Bautil (761) afteckuade märklige Runstenen, förr inmurad och till stor

del dold i Tumbo kyrkmur — finnes icke mer. N:o 7 58 i berörde samling (i kyr-

kans södra dörrgolf och till en del under muren) är af mig aftäckt samt hel läsen.

N:o 760 uppgifves i Bautil och i Liljegrens Bun-urkunder vara vid »Eambronn i

angränsande Thorshälla socken. Eambron käuner nu ingen. Eunstenen är vid en

bück, som rinner i Tuorshälla-än, mellan Brottsta (■= bostad vid vagen ?), samt Ekeby.
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33.

Sùdermanland. Svartlösa härad, Botkyrka socken, ffamra.

llanveden heter den bergiga 6kogssträcka, sora skiljer Svartlösa och

Sotholms härader. Hamra skog, söder ut i Botkyrka socken, hör tili

gamla Hanveden. Runstenen stâr ï skogen vid den nu föga befarna väg,

som frân Botkyrka löper söder ut genom Hamra och Rikstens marker

till Haninge, icke särdeles lângt frân Tullingesjön. En väg fram tili

denne sjö utgâr frán den förre der Runstenen är.

Stenen är af lösare, vittrig granit. Inskriften i följd deraf till större

delen förderfvad. Följande är urskiljbart:

.l. . +ПК . Г....К(К)..(П) . N++ . l^tU . WITW ... ПГХИ...

ИП... &<|) Иi+ГП

Det är: A.. AUK L.... K(K)..(U) £INA IFTIR K(IUf>K ... UR S... KU...Щ SIALU

Det sâges, att tvâ broder, en konungs söner, i gammal tid här

kommit samman med sine krigsmän och kämpat, samt att bröderne stu-

pat, hvarefter de derigenom försonade härarne rest stenen till de falllies

minne *.

Fyra Runstenar i denna socken äro förut kände. Om stenen i

Lindhofs (Söderby) egor, nära Tumba, är förr, sidan 1 8, taladt. Den i

Liljegrens Runurkunder under 815 upptagne, i södra kyrkodörren lig-

gande, är nu nästan oläslig. Hagelby-stenen deremot (rigtigt afritad i

Bautil 685) ânnu stâende och bibehâllen ; men den under 686 (Bautil)

anforde märklige stenen »vid Hundhammars borg» har jag bâde länge

och väl förgäfves efterfrâgat och sökt. Till ledning för framtida lyck-

ligare sökare tör följande, ur Peringskölds handskrifter, tjena: »Uti hagan

mellan Hundhammar och Bárg, der átskillige stora skogvuxne Jarlebögar

ära, hafver fordom varit en stoor Runesteen, som nu ligger p4 Bârgs

ägor nedanför högarna omkulle, och mitt i tu afslagen, den Petter Tör-

nevall emot undergàng afritat (!), och jag sedermera besichtigat.»

Dessutom är vid Norsborg, enligt Forsslunds upplaga af Tunelds

Geografi öfver Sverige, 1:a Bandet, sid. 376, »pâ ett bögt berg en plan

i fyrkant, ristad med Runor», den nu ingen känner. Men sjelf har jag

upptäckt en grâstenshall, liggande sâsom gründsten under kyrkotornets

sydvestra hörn, â hvilken sten följande runor äro i dag:

* Sägnen «r först uppfattad af Skoll irnren J. A. Styrén.

6
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<+П)K : тпи : мж : ritn : ruiи+ : ит+|+

Det är: (AU)K TUFI fAIR LITU RAISA STAIN

de sista fyra runorna likväl bara till öfre hälfterne synliga; äfvensom i

kyrkans yttre och norra vägg, nära tre famnar frân marken, ett stycke

af en Runsten af röd sandsten (jfr sid. 33, i noten), derâ, jämte runor

na f" och j\, delar af ett prydligt kors urskiljas.

34.

Södermanland. Öster-Rekarne härad, Sienqvista kyrkogârd.

Runstenen har till âr 1794 legat i golfvet till Stenqvista gamla

kyrka, som vid nämnde tid nedrefs. Man känner icke när denna kyrka

blifvit uppförd. Stenen silges varit nära ingângsporten, der han qvar-

lag i jordbrynet, med uppvänd inskrift, till âr 1 824, dâ han fördes ett

stycke sydvest om den nya kyrkan, der han nu finnes â kyrkogârden.

Han är af hârd granit, frân 12 till 17 tum tjock.

Inskriften:

Det är: HALKI AUK FRAUKAIR AUK fORKAUTR RAISTÜ MIRKISIRUN

AT JIUJMUNT FAfUR SIN

Runstenen ä Kolunda gärdesbacke (Bautil 748) i denna socken är

än stâende och ristningen väl bibehâllen, sâdan den finnes afritad. Ste

nen i samma bys hage (Bautil 750) är deremot uppbruten och sônder-

slagen. Ett stycke af honom finnes ännu i hagen. Ett annat ligger sâ-

som trappsten till en stuga i Kolunda; och det förmäles, att sedau ste

nen ditkommit folket i stugan alltid varit sjukligt. Det öfriga af Ko

lunda hagsten är förkommet. Inskriften har icke varit rätt läst.

SS.

Södermanland. Öster-Rekarne härad, Kjida socken, Berga.

Icke längt frân Heby, & hvars egor Öster-Rekarnes gamla Tings-

ställe pâ Tjula âs* varit, är gârden Berga. En nu försvunnen väg, ef-

* Kjulnstenen, (Bautil 7ЛЗ), en af de berrligaste i landet, är af mig noga

granskad och at'ritad, samt bör â nyo utgifvas. Spjut, üt hvilken steneu är ristad
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ter hvilken spâr här och der synas, har sträckt sig frân Heby till Ber

ga och vidare i samma rigtning. * Runstenen stâr invid gârdsbyggna-

derna i sluttningen af en löfvig höjd, kallad gröna kullen, men skall för

omkring femtio âr. sedan legat â en kulle i trâgârden, som tyckes va-

rit en ättehög. Der han nu stâr var han nästan liggande, till dess Be-

fallningsmannen P. M. Kindblom för tvâ âr sedan lät resa honom. Skol-

läraren С. G. Osterberg har för mig först uppgifvit denne sten.

Stenens skapnad är för sitt ändamâl prägtig, men som han bestâr

af grofkorning fältspat-artad, nâgot qvartsblandad, gràsten, med ovanligt

ekroflig yta, sâ är den föga djupt huggna ristningen delvis oläslig. Föl-

jande är klart:

(WIHTI+ : ixiti : tиi+ : n+i : ft : *im+ : vw> : кчфпгх

Иi+ : nim : .. кп : # ...

Det är: (F)RISTIN RITI TSIN pINI AT HIflN FASf FApUR SIN ÜLFR

... KU AN ...

Tu ristfel förekomma i ordet eHn.

I Peringskölds handskrifna tamlingar uppgifves en nu icke bekant

Künsten i Kjula kyrka.

36.

Södermanland. Selebo härad, Ytter-Selö socken, Östa.

När man sjöledes frân Björkfärden och Flarn genomfarit Stallar-

holmssundet, synes till höger â den höga Selöstranden fyra stora ätte-

högar, tu och tu tillsammans. De ligga i Östa sjöhage, ** och de östra

tu äro tecknade â närvarande ritning. Omkring dem äro manga bauta-

stenar, skeppssättningar, stenkretsar och grafkullar. Runstenen är midt

ibland de sednare. En annan Kunsten ligger nâgra famnar derifrân,

närmare stranden, likaledes bland talrika hedna fornlemningar. *** Den

här afritade är till inskriften redan bekantgjord pâ det viset, att tre ord

och rest, säges bott pâ Ingespjuta i uärliggande Wallby socken, och sägner oш hor

nom höras ännu.

Högstena Kunsten i graunskapet (Bautil 754) stâr ännu, men inskriften är i

det närmaste utplânad.

* Vagen finnes icke upptagen â Jakob Steenklyffts k'arta öl'ver Berga af 1645,

och har sâledes tidigare blifvit igenlagd. Sednare kartor öfver egendomen saknas.

*" Â Anders Samuelsons karta af 1639 nämnd Östa Siöä7ig. Namnet Byviken

(Liljegren, 942, 943) känner ingen.

"* Se Liljegreus Runurkunder, 942. . Inskriften har kerpar, icke kerj>¿r, stan,

icke stain, ftina, icke pinsa, samt Sig/ast, icke Sikfast.
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ftro orätt läste, samt ristningens inre rad utelcmnad. * Stenen stâr

nordost om högen, som sades, bland kullar och kretsar; och man ur-

skiljer snart en öppen lemnad rak gâng mellan dem fram till inskrifts-

sidan. Inskriften :

DnrxBiSrxH : rwri : Ht+d)...H : fvri : пимн : vwi :

ИiИ * HTI-...M : *ni *

Det är: bURBYRNA RESTI STA(I)...A YTl USBAKA FAbUR SINA ATI...LA

HUI

En svâr afflagning har gjort den inre raden till en del oläslig. Af

det âterstâende i den kan likväl slutas, att Ospak ägde (ati) nâgot Ställe

i orten, hvilket ställe tör kunna bestämmas.

Den af Danske och Norske författare ofta omtryckte och âberopade

inskriften â Nervallastenen (Bautil, 720, 728) i denna socken bör rig-

tigare utgifvas.

37.

Södermanland. Selebo härad, Ö/ver-Selö kyrkogàrd.

Âr 1844 utvidgades Öfver-Selö kyrkas södra dörr, som är â en

i medlet af 1700-talet uppförd utbyggnad. Sedan äfven tröskelen, favil-

ken bestod af huggen teljsten, dâ blifvit uppbruten för att omläggas,

fan ns derunder denne ßunsten, sprängd i tre delar. Pastor Gabriel

Aulin lät varsamt upptaga och föra styckena till inre sidan af kyrko-

gârdsmuren, sydvest om kyrkan, der de nu ligga, sâ sammanfogade, som

ritningen visar.

Stenen är af grâsten, kring en half aln tjock. En starkare höj-

ning löpcr längst efter hans ristade sida, nâgot till höger. Ristningen

är sâ till inskrift som prydnader fullständig, ehuru smärre gropar här

och der nâgot litet gifvit sig in pâ bâda. Inskriften:

iИ+Ггх : (+)пк : nmti (.) ит+i+пrкп . мм : гuiитп :

Иt+i+ . +t . к+гхr . mm . иi+ . +пк . иr+пу . +t .

wm : цти+к .

Det är: 1KIALR AUK UISTI STAIHULFR bAIR RAISTU STAIN AT KAR',

FAbUR SIN AUK KILAUM AT BOANTA SIN AUK IKA AT SUN SIN AUK

IRNKAER AT BRObUR SIN ISBIRN AUK TlbKYMI HIUKU RUNIR ARIK(A)A

STKINK

* Felaktigt alltnnngjorda ßuninskrirter skada; de outgifue misslcda âtminstone

icke: hvarföre fönt ocli frärnst alla origtigt allmäugjorda hiskrifter borde nöjaktigt

â nyo utgifvas.
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Иt-И+ПГИП to val ristfel för +T+l+ПfW> "bason* HNW

för Kir^nK I det tomma rummet näst fore inskriftens sista \ har

aldrig funnits nâgon runa.

I »Laurentii Vidbyensis, Selensium past, et рrаэр.» uppsats om Öf-

ver-Selö sockens antiqviteter af âr 1667 nämnes en Runsten »i Bunsö

giärde, emellan' grinnen och byn, strax iempte vägen», hvilken sten icke

âterfunnits.

Den märklige Nyblestenen (Bautil 737) är af mig, efter mycket

letande, âterfunnen, sâ sjunken i marken, att bara en tvär hand af hans

öfre kant var ofvan jord. Inskriften bör bättre utgifvas.

À Ljungastenen (icke Lunge, sâsom i Bautil 725, och hos Lilje-

gren läses) är namnet pvüñkr icke säkert; de tvâ sista Runorna i stain

bortflagade, samt pasi klart, i stället för det hittills uppgifna sasi. —

Förenämnde pastor Lars anför (1667), att »âlderstigit folk berätta der

under (nämligen under Bunstenen) ligga een Guberneur, hvilken hafver râdt

öfver heela öden (ön), öfre- och yter-Sehlöös Socknar, som hafr med

slungande bortiagat fienderna ifrân Kohlsund. Item berättas hans sju

frillor vara begrafna i samma lunden.»

Nâgon lund är nu icke vid Bunstenen, men flere store ättehögar

i byn tätt invid honom. Sägnen glömd.

38.

Södermanland. Rönö härad, Runtuna socken, Löfsund.

Uppusa hög â Bunvikens östra strand är Södermanlands största

ättehög. * Nära derintill, vid Löfsund, är sjöns utlopp genom en â till

Sandbysjön och vidare genom Svärtaâns dalgâng till Saltsjön. Löfsund

heter en vacker egendom, belägen pâ en förr omfluten höjd i det forna

Leffsundet eller Löfsundet, nu en sänkning mellan de tvâ sjöarna.

1846 omlades den väg, som norr ifrân löper öfver sundet och hol-

men fram till allmänna Nyköpingsvägen ; och vid sökandet efter dertill

nödig sten träffades denne Bunsten, 190 alnar vester om vägen, nedan-

för den befästade höjd, som är â norra sidan af sundet. En gângväg

sträcker sig ânnu frân körvägen vestligt ut efter sundet förbi Bunste--

nens nämnda plats och fram till en annan farväg.

Stenen var af de »herrar», som ledde vägarbetet, redan ämnad att

användas till vägens fyllande, dâ egarinnan af Löfsund, ** underrättad om

fyndet, lät föra honom till garden, der han nu pryder den vackra parken.

* Högens omkrets vid roten är 640, samt höjd 108 fot. Midt upp i högen

är nu en stark fördjupning. En uppsats af 1683 förmaler, att »eu steenhäll» dâ va-

rit pä honom. Sägnen i orten uppger att en Höfding med namnet Boning ligger

i högeu, och att hüradet af denne Böning har sUt namn.

** Enkefru Friherrinnan Zaphira Westring, född Löwen.
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Det Яr mig icke bekant om stenen vid uppbrytandet afslogs, eller

оm detta var förut skcdt.

Inskriften:

: ип+ : им-гxи : rvH.... -И....Ж : ит+ : тшк :

I kanten:

ит-н- : ii¿m : иrd)

Det är: NISBIURN SUN SBARS RAL... AI....R SU1N BRUfcUR SIN frRUIAR

I kanten:

STAN 1FT1R SU(I)

39,

Södermanland. Rönö härad, Runtuna eocken, Eneberga,

En fjerdingsväg norr ut frân Lôfsund utfaller i Runviken en frân

Membrosjön kommende â, och den nämnda vägen följer â här varande

Enberga ägor âns östra strand ett stycke. Kunstenen stâr vester om vatt-

net, hardt invid stranden, i byns gärde, och syncs vâl frân vägen. Han

skall för nâgra ár sedan legat ßfvertäckt af jord, och har nu en lutan-

de ställning.

Inskriften :

Mwiw : m : мл : rui^n : ит-н+ : Wиi : +t :

Det är: flüfULFR ШЛ fAR RAISfU STAIN fANSI AT FARÜLF FA-

fUR SIN ..MA

Efter Щ+ förekomma nigra runtecken till runorna Ц>\, som sluta

inskriften. Inom slingan, under korset, som liknar det â Löfsundsstenen,

ftro nâgra svaga och afbrutna rister.

От Söderbystenen (Bautil 802) i denna socken skall framdeles ta

las. Nu anföres blott, till forskares tjenst och med anledning af Lilje-

grens grumliga yttrande i hans Runlära, sidan 110, Peringskölds upp-

lysning rörande det af honom fullständigade, vigtiga stället i inskriften.

»Att jag», yttrar han, »hafver i min leetur och uttyhdning upfyl't det af-

slagna med farin widu um alfur heimsen» hafver sâ vähl de qvarstâende

Bunor och rummete tillâtelse med skrifftens mening, samt andra inscrip-

tioner gifvit mig anledning till.» Bautil 477, 1139, m. fl. âberopas.
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Södermanland. Oppunda hârad, Blacksta socken, Bjudby.

Blacksta sockens mânga fornlemningar äro föga kände. Ringmurar,

grafvar och bautastenar resa sig allestädea â höjderna utmed sjöarne och

dalgângarna.

Uti och vid den fordom segelbara däld, som sträcker sig mellan

Vass-sjön och Lânghalsen samt vidare, äro icke mindre än fyra hittills

obekahte Runstenar, af hvilke tu, höra till de märkligare i vârt land. *

Dalgângen upptager delar af Bjudhy, Hofby, Blacksta och Fyrby

egor, samt har pâ 1600-talet först blifvit delvis röjd och upptagen till

âker och âng. **

Pâ förstDärnnde bys ägor är, nästan midt i sänkningen, som här är

upptagen till âker ***, en afláng höjd, hvará, enligt gamla efterrättelser,

ortens forna tingsställe varit. En vâg lärer för icke länge sedan sträckt

sig frân Bjudby backe öfver dalen tätt förbi tingshöjden till allmänna

vägen i Hoby hage. Pastor Nicolaus« Marchelius beskrifver 1668

platsen sâlunda: »Vijdh Biudby i Blackstadh sockn uthmed allmenne vä

gen och vägskilnaden finnes och tvâ sâdana griffter (Skeppssättningar),

hvardera af \i famnar, vijdh dess eena ändhe liggia steenar tio eller

tolf, uth medh een stoor Sandhögh, dher ett Doomsäthe eller Tinghställe

fordom varit hafver; dher östan före ligger en slät steen, dess bredd tvâ

alnar och dess längd sex alnar, antingen han sâ lagd ähr eller uprest

och sedan kullfallen, veet man inthet», samt sednare (1 6 я3) : »Vijdh

Biudby i Blacksta Sockn stâ tolf stycken Steenar, dher som de har hâl-

lit Ting.» Lars Hallman f yttrar, att den ena af socknarnes tingsplatser

* Följande, utan pästöt tillkomne, bör bevaras:

»Utdrag af Sockeiistämmo-protocollet vid Michaëli-

Sockenstämma med Blacksta Försnmling den

2:a October 1853.

§ 4. Lofvande Sockenmännen, pâ Pastors uppmauing, att biträda med här-

varande Buosteuars uppresniog, pâ det de ej ша öfverlcmnas ât glömska och för-

störing.

In fidem

A. Ekstrand.

P. U

** Bedan â Erik Angers karta öfver Bjudby af ICS'J är en liten nyodlíng an-

gifven nürroast Hoby skogshage.

*** Pörr Bjudby Hemhage kallad. A kartor nämnas häromkring: Glosan (en

intaga), Stockängen, Korshagen, Hemgjölet, xa. fl.

f »Blacksta och Wadsbro socknar, beskrifna af Lars Hallman 1748.» Hskr.,

förvarad i Blacksta kyrka. Tu Band 4:o.
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»är straxt bredvid den jättegrafven, som vi nyss nämnde i Bjudby hage

och kallas tingshögen; en vacker hög, sâ jämn och slät, som vore han

svarfvad, fast man nu i sednare tider hafver till landsvägens örande â

ena sidan gjort häruti ett farligt ingrepp», och i ett tillägg af 1753,

att »Bjudbyhögen mâste ârligen bidraga till landsvägens förbättring», samt

att deri vid grushemtning funnits vanliga hedna graflemningar.

En ansenlig grusgrop intager nu hela tingshögens plats, och af jätte

grafven âterstâ bara tre alnar af ena ändan. Den liggande stenen,

hvilken Marchelius omtalar, är nog en af de tvâ här varande Runstenar,

sannolikt denne.

Han var till nästlidne sommar liggande med nedvänd inskrift nära

höjdens östra sluttning, till en del i ett större afloppsdike, och är af hârd,

nâgot ljus granit. Framsidan flat, foga ojämn; frânsidan mer skroflig.

Inskriften, fullständig och väl bibehâllen, lyder:

(5ПгхИt+i+ : +пк : +пит-н+ : +пк : wvm : ix-нитп :

ит+i+ : +t : и+гш> : w : nri^ : iтиr:&пгш*Иi+:

rvHxn . +пж . тики . игунж m&nrvHж . чч+ : ritn

. Иt+i+

ит+i+кич тит : rxn+-M>

J)et är: fURSTAIN AUK AUSTA1N AUK NATFARI RAISTU STAIN AT

FINUIfr AUK ULIF frURKIL BURUpR SIN

UARU ALIR

UIKIKS SUNIR

LATBURNIR MAN

LITÜ RITA STAIN

STA1NKIR RIST RUNAR

Af det onödiga strecket upptill â stafven i Bunan \ uti 4,Г\И1Ч'i*Ь

kan slutas, att man i förstone ämnat rista ПHT'fl'f"

41.у

Södermanland. Oppunda härad, Blacksta socken, Bjudby.

Denne Runsten skall förr varit omkring femtio alnar frân nyss be-

skrifne, men ligger nu i vestra sluttningen af en löfvig backe, i samma

gärde, fast narmare Bjudby. *

* Äfven här «гo grafkullar och stensättningar ända fram till byn, och pâ an-

dra sidan derom vidtager üter en sträcka af de vackraste högar och bautastenar.
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För mer än fyrtio ár sedan, dá stenen ännu lâg â sitt forra ställe

och med nedvänd inskrift, företog sig dâ varande jordegaren Erik Lönn-

berg, som hoppades att under honom finna skatter, att â stenen tända

en väldig stockeld, hvarigenom han sprängdes i tolf stycken, hvilka om-

vändes och spriddes. Trettio âr derefter upptogs af nuvarande egaren,

Häradsdomaren Erik Andersson, platsen deromkring till âker, och hau

lät dâ fora de spridda styckena, med undantag af tvâ ristade och ett

oristadt, hvilka än snknas, till ofvannämnde backe, samt, sâ godt ske kunde,

sammanfoga dem. En vacker handling!

Stenen är af fast granit. En icke obetydlig rygg sträcker sig ef

ter midten af hans framsida uppifrân och ned. Ristningen är djup och

à alla oskadade ställen tydlig.

Inskriften :

t*Wit+i+ .... и+ : Иt+i+ : w ... чу : 4WH : w :

ип+ : Иi+ : : п+ж Tir : н+тни : пкгх : tiwrx :

пт : n+N> : мшт : +т : *wn twix

уг\\> *\№\ : Иi+rn м-ш+ ^гхn+i : +пк : иrфи : мм...

ит-н и++

Det är:

pORSTAIN (LIT REI)SA

STAIN JENA

(IFTIR) SIR SIALFAN

AUK SUN SIN HEFNl

UAR TIL ENKLANS

UKR TRENKR FARIN

UARp p\ НАША

AT HARMI TAUpR

Klf HIALRl SIALU £AI(R)A RRUNI AUK SLOfl JAIR (HIAKU) STAN pENA

Magister Docens Carl Säve har gjort mig uppmärksam pâ, att före-

stâende tvâ inskrifter delvis äro visor i fomyrjmlag, den förre inskriften,

under N:r 40, med en half (fyraradig), samt den sednare, under N:r 41,

med en hel (âttaradig) visa.

Redan Saxo och efter honom Worm orda om visristade Runstenar

i Danmark, deraf föga tör kunna slutas. Men Johan Peringsköld är

den förste, som verkligen insett, att flere runinskrifter ega fornnordisk

versbyggnad med alliteration. I sin förklaring öfver ristningen â Tjulastenen

(Bautil 753) säger han inskriften vara »i en visa här sammansatt», och

vid den af honom öfversatta och i rätt fornyrbalag ordnade inskriften â

Tyfstegs-stenen (Bautil 780) har han tecknat: »Carmen generis Adonici,
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seu drapula, Liuflingzliod», äfvensom vid nâgra andra inskrifter (Bautil

807, 822 m. fl.) ordet carmen firmes af honom skrifvet. *

Trettio runinskrifter pâ vers äro i vârt land uppdagade. An flere

finnas. Och líkväl djerfves en Professor P. A. Munch yrka, att »endast»

den sâ kallade (!) Isländska litteraturen »har bevarat — — den forn-

nordiska skaldekonsten.» **

Ehuru den ofvan âberopade uppsatsen om Blacksta och Wadsbro

socknars fornlemningar af Pastor Nils (1 668) icke upptager nâgon Run-

sten för orten, sâ är beskrifningen likväl en af de fullständigaste, samt

tillika nöjsammaste, som vi ege frân sâ gammal tid; och med »rummets

tillâtelse» meddelas derutur följande:

»Vidh Hedenlunda gârdh i Waasbro sockn, undervijste migh väl-

borne herr Stuartt (Anders) siälff, hvarest hedningarna hafva hafft sin

lund vijdh een Eek, dher af Byen ähr kallat Hedenlunda ; hvilken Eek

nu förtorkat ähr, stââr i een Akertäppa, dess stubbe af 7 allnar pass

behállen; dher uthmed västan förfinnes de dödas griffter uthi jordhögar

40 stycken, inhägnade i een kalfhage, mycket lustigh, af välluchtande

örther som dher växa, och dhenna iordeplatsen kallar bemälte herr Stu

artt, dhen Gildan Akree, i det att förnämare och höghe stândspersoner

skole liggia der begrafne; och bevijsar han det med exempel, som haf-

ver sig tilldragit öfr 50 âhr sedan; dâ en sädheslada skulle flöttias och

sättias dher uth medh pâ södher sijdhan, var een jordhög, som stod i

vägen för Byggningsfolket, hvarfüre till att jämpna platsen hafr de uti

herr Stuartts frânvaro uppkastat en jordhögh och der inne funnit tuu

Lijk vara uppbrändhe, medh Lindevedh, effter som der Lindekohl fun-

nos; desse var een mansperson, som hafver hafft svärdh hvilkes klinga

var förtärdh, men kroopen behâllen; men den andre var een qvinsperson

hvilkes Bubijner, och hvijte ädlestenar medh asko och dhels smââ hvijte

brände been i hoopeskrapade stodo dher i grifften uthi een kruuko;

dhenna kruka stodh sedan längie uthi hans bod, men veet intet hvem

tog benne bort; dheraf han slutar att dhesse 40 griffter mâtte vahra af

den gildan aker.

Men sedan visar han mig bättre i väster pass 200 fampnar uthi

Orlunda Backe, dher et stort tal af dhe dödas griffter finnes i Sandmark,

dhem han kallar dhen ogildan akre, somblige öfre (!) uthi högar, somblige

uthan högar märkte medh upreste steenar, dher een deel ännu stâ uppe,

och een del kullfalne, af 2 alnars längd. Desse griffter äre instängde

uthi välborne herrens fähaga. — Han berättar att för en lang tijd se-

dhan kom dijt up en Wästgötedräng, som begynthe gräfva uthi dessa

griffter; men dâ välborne herrén dhet förnam, dreff han honom sin koos.»

" Se hans handskrifua Snmlingar (in folio) â Riks-bibliotlieket i Stockholm.

** I mânga Gâtor och Vallqväden lefver denna skaldekonst ännu, mer eller

mindre ren.
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42.

Södermanland. Oppunda härad, Blacksta socken, Trinkesta.

Den tredje af de vid Blacksta-dälden (se JV3 40) varande fyra

hittills obekante Runstenar är â Trinkesta (Blacksta prestgârds) egor.

Stens-ängen — törhända sâ kallad af Bunstenen — upptager här sänk-

ningen, hvilken â detta ställe skiljer frân Trinkesta öfriga mark en till

sjön Lânghalsen liggande bergig löfhöjd, benämnd Naset. Bunstenen

stâr i Stens-ängen, utmed norra sluttningen af höjden. En mindre väg

frân ett nu ödelagdt hemman â höjden, kalladt Stensäng, löper förbi

stenen samt vidarc öfver dälden till landsvägen i granskapet af prest-

gârden. A höjden, som hel och hâllen utgör en hage, äro mânga graf-

kullar och stensattningar, samt mot sjön tre gamla ringmurar.

Bunstenen, stâende vid kanten af ett mindre rose, är af granit.

Inskriften, föga djupt huggen, lyder :

siwПix : Иi+

Det är: BALI AUK UFAIKR RAISpU STAIN AT SUARTHAFp(A) BRUfUR

SIN

Stenen upptäcktes i medlet af 1700-talet af Kyrkoherden Lars

Hallman, och lâg dâ omgifven af en stenkrets. * Den felaktiga teckning

af inskriften, som Hallman gjort, upptager nâgra afbrutna och otydliga

runmynder framför namnet ^«H*!, hvaraf kunde slutas att ire bröder rest

stenen ; men af dessa runor âterstâr nu intet. Bunan K i ИП'КЧ'Т4:4'i^'13И

är väl felristad och bör vara \m

43.

Södermanland. Rönö härad, Lid kyrka.

Om Lid sockens fornlemningar finnes blott en enda efterrättelse,

sä lydande: »Borg, en finnes i Sanda by och kallas Sanda ähs. Item

ättebackar medh steen kringlagde. Gâhlsiö, en jättekättel i berget, om

ett tynnemâtt. Svijstad, ättebacke en, med smä jordehögar. Store Lund-

by, finnes jättefiät; Item der jättar sutit hafva; Item hâhl, som kallas

jättegrytor.»

* Jfr Hallmans, sid. 41, âberopade beskrifning om Blacksta och Vadsbro socknar.

7
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À nàstan alla icke odlade höjder i Lid sockens södra del aro

minnesmärken. Vid lilla och stora Lundby förekomma de i största

antal. Pâ Väringe egor är en större bautasten och bland mânga graf-

kullar en skcppssättning, kallad jätteskeppet. I Svista hagc star äfven

bland högar en vacker bautasten o. s. v.; hvartill komma sex hittills "

icke kände Eunstenar.

En af dem ligger sâsom tröskel i dörren till sakristian i Lid kyrka.

Han är af rödaktig sandsten. Bâda ändarne öfvermurade, sâ att det '

öfversta af slingan med dess inskrift är till stor del doldt. Sedan muren

der blifvit aftäckt, är hela inskriften aftagen sâlunda:

i*rwrx : w : m+i+&*p : : ruи+ : ит++ : +1 :

wnrx : иi++ : ит+i+т...+к : ym : +cp : кнп : Иi++

Dot är: f>ORU£R AUK STAINBOG fAR RASA STAN AT MOpUR SINA

STAINFR... AK KAR. A(T) KUNU SINA

Slutorden i modrens namn synas varit tre, men de äro nu oläsliga.

Andra runan i J\f] är till en del felristad.

44.

Södermanland. Rönö härad, Lids kyrkogârdx-port.

Östra porten till Lids kyrkogârd röjer en hög âlder. Muren к

högra sidan om genomgângsporten är fem qvarter bredare än den till

venster, och ini porten är â förstnämnde högra sida en hvälfd dörröpp-

ning med krökt trappuppgâng till en liten stenlagd plan, hvarifrân man

har utsigt ât kyrkogârden genom en nâgot mer än en aln bred

samt jämnt en aln hög, rundhvälfd glugg (se ritningen), som är 3

alnar, 2 V2 qvarter frân marken. Ingen â orten vet omtala ändamâlet

härmed.

I väggen under gluggen är en Kunsten af granit inmurad. Hela

foten äfvensom kanterna hafva synbart blifvit afslagna nära inpâ slingan,

hvilken, jämte öfriga ristningar, till sistlidne sommar var sä öfverkalkad,

att knappt en runa kunde skönjas. Runstenen har fordom ofelbart haft

annan plats.

Inskriften :

Det är: RIURN RAISpI STAIN pANSI IFTIR HAILKA BRÜpUR
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45.

Södermanland. Rönö härad, Lid socken, Sparsta egor, Hagstugan.

En märklig Kunsten. Han var till medlet af fjorâret liggande nära

kanten af en nyupptagen âker â en däldomgifven höjd, Hällbacken

kallad, ej lângt frân torpet Hagstugan â Sparsta mark. Dâ nâgon väg

icke tyckes sträckt sig hit, har väl meningen varit, att han skulle synas

öfver dalen mellan sjöarne Glâkern* och Kappstasjön till en â andra

sidan löpande väg, hvilken forr varit en större gângstig.

Stenen är af Ijus granit och fyrsidig. Hufvudristningen upptager

tu sidor. Ett för icke länge sedan, till stor och obotlig skaJa, afslaget

större stycke af honom, hvilket innehâllit delar af tvänne sidors rist-

ningar, har mycket och väl sökts, men icke funnits. Redandet af det

hela blir derföre nog svârt. Det öfverblifna af inskriften uppställes

förslagsvis sâlunda:

ишиь : игфп : +t : wnrx : : тьгф : ттиr+ о

+t : тпччги- : WTH : nm> с?) +пк : ччт-м*

тн : m : и>.

Efter samstafva runorna â stenens tredje sida** âterstâ: КСОГХ^П (!)

А

FIURIR KIRpU

AT FAfUR KUfcAN

TYRp TRIKILA

Aï TUMARA

MILTAN URf>

AUK MATAR

KUpAN pAT K£

K(I)RpU О

I närheten af Runstenen äro nâgra smärre grafkullar och knappt

en famn vester frân honom ligger en vacker fylld stenkrets af nära

femtio alnars omfâng. Gainle män berätta, att â marken mellan Run

stenen, Hagstugan och Gunilstorpet mânga »gamla stenmärken» varit att

* Sû (innés immuet fi alla äldrc kartor frân 1600-talet. Sjün nämnes nu

Glfittra-sjon.

" Ehuru denna tredje sida alldrig kan komma i samsigte med de tu andra

ristade, bar jag tillâtit mig att med prickar utmärka henné, för att visa läget

(i stark förkortning) af de der qvarvarande runorna, som äro icke mindre ün sju

tum höga.
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skàda* innan den upptogs till âker, dâ äfven Runstenen blifvit störtad

och varit i fara att alldeles krossas, bortföras samt blifva till vägfyllnad.

Jag lät i Oetober mânad sistlidet âr, pâ Kongl. Antiqvitets-Akadenjiens

bekostnad, âter resa honom.

46.

Södermanland. Hönö härad, Lid socken, lilla Lundby.

I den däld,** som sades sträcka sig mellan sjöarne Glâkern och

Kappstasjön, är helt nära förstnämnde sjö och pâ lilla Lundby egor en

aflâng medelmâttig höjd, Alkistbacken, med sträckning frân norr till

söder, öfver hvilken vägen frân Lid kyrka till Râby socken löper.

Höjdens norra ända bestâr af en klippa, och frân denna sänker sig

förhöjningen mer och mer till södra ändan. Klippans norra vägg, som

ligger mot dalrännilen, är kal, men ofvanpâ höjer sig en utmärkt vacker

ättehög med dera rest bautasten. Höffen eger mer än 150 alnars Om-
CS сто

krets, samt nära 30 fots sluttningshöjd. Bautastenen, af hârd mosslupen

grâsten, är nära tvâ alnar hög. Söderut frân bögen är höjden jordig,

samt betäckt af större och mindre grafknllar och stenkretsar, de förre

nästan alle med fotkedjor och en med sâdan dubbel. *** Ner mot höj

dens södra ände der âkerjord vidtager, märkes en af plogen till hälften

afskuren skeppssättning, och vid mitt besök â stället sistlidet âr sags

vid skeppets behâllna östra spcts en betydlig grop, full af smâsten, ris

och orenlighet, hvarur uppstack tre tum af en sten, som troddes vara

»skrifven.» Jag lät rensa hâlet och fann midti en stor liggande Run-

sten, hvilken icke utan möda fördes ur gropen, som derpâ hârdt fylldes,

hvarefter Runstenen âter fick intaga sin gamla plats i upprät ställning.

Han är af fast grasten och, med undantag af inskriftsidan, nog

ojämn. Inskriften, mycket angripen af jordsyra och säkert aldrig djupt

ristad, har varit särdeles svâr att reda och de tvä sista orden äro och

blifva törhända oläslige.

" A en höjd i närliggaude Austa garde äro mer än tjugu grafhögar, alla

väl behäÜDa.

" A en karta (i Landtm.-kontoret) frân 16110-talet är ännu dälden utmärkt

säsom en vattenled, men öfversvämmas nu bara höst och vär delvis.

*** Vid af mig anstalld graining i tu sädane mindre kullar utan fotkedjor,

hvardera af 15 alnars omkrets och. obetydlig höjd, fanns i den ena, jämte kol,

aska och ben, en större, enkel Urna af bränd lera, samt deri, bland finare aska

och stycken af hufvudskallen, ett tve-eggadt spjut af järn med hál för skaft, tio

tum längt, och en vacker stridsyxa, äfven af järn och försedd med fyrkantigt skaft-

hâl. I den andra kullen hittades, utora vanüga graflemningar och en nâgot söudrig

Urna, flera vackra perlor af agat ocli kristaJ, samt andra med mosaikprydnadei'.

Kullarnu üterställdes i sitt torra skick.
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Inskriften :

иBinti : uwH : mu : мш\ : и*и+ : м+м : inm :

: ^г\прпгх : ш+ : рпгх : +питгx *iН4 : w :

rovmi » ИiГхKГ++ti : мкж : игуьь о .ni+..ж (.>

Det är: SBIUïl HALFTAN fAIR RAISfcU STAIN £ANSÍ IFTIR SRARfrA

BRUfUR SIN FUR AUSTR HIfAN MIf> RUARI O SIRRLANTI LIRR SUNR U1N..R

Efter ИП'f'A, hvari bara kännestrecket i "f" är nâgot matt, följer

likligen skiljetecknet *, men hvilket ock har utseende af |. Näst fram-

för inskriftens sista fa, som är nog tydligt, äro tvâ nästan utplânade

stafvar, hvilka tyckas kunna tagas för i 14 eller (""f, om de icke tillsam-

mans bildat ett f\.

47.

Södermanland. Rönö härad, Lid socken, Wäringe.

Till lilla Lundby gränsar i öster Wäringe (nu Kapellansgârd),

hvars egor i söder ligga mot den nämnda sjön Glâkern. A stranden

af denna sjö, i Wäringe östra gärde, äro mânga kullar och stensättningar,

bland hvilka denne Runsten stâr.

En trogen och tillförlitlig afritning af inskriften är allt hvad jag

för närvarande kan meddela.

48.

Södermanland. Rönö härad, Lid socken, stora Lundby.

Om denne Runsten gäller hvad (om JVî 47) nyss sades. Det har

till och med synts mig möjligt, att runorna äro i sednare ticler ristade

â en gammal bautasten, hvaremot likväl ett och annat, sâsoin den under

lâng tid nog anfrätta huggningen, talar. Stenen, som tyckes vara upp-

till afslagen, stâr midt i en märklig fornlemningsplats i stora Lundby löf-

hage, omkring 30 alnar frân körvägen mellan Ludgo och Lid kyrkor.

Nära intill honom i sydvest ligga i fyrkant fyra större stenar och vid

20 steg sydost derifrân är en nâgorlunda bibehâllen skeppssättning, i

bâda ändar spetsig och af nära 40 alnars längd, samt 6 alnar bred

midtöfver. * Mânga kullar och stensättningar äro deromkring.

Efter mitt besök â stället i Augusti manad .i fjor har Runstenen

blifvit störtad af egendomens innehafvare, som lärer hoppats finna

skatter under honom.

I midten af denna skall for mânga иг sedan funuits ett längt svärd, samt

»eu rund mössa af jiirn.»
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49.

Södertnardand. Daga härad, Gàeinge kуrkа.

Daga härads niärkligaste Runsten (Bautil 718, Liljegren 925),

af lös sandsten, lâg ännu 1830 sâsom tröskel i Gâsinge kyrkas södra

dörr, midt i tu remnad och A bâda andar öfvermurad. Námnde âr lät

församlingens dâ vaiande v. Pastor uttaga och med grofva järnband

fästa de tvâ halfvorna vid kyrkans yttre, östra gafvel, der de nu äro.

Inskriften â stenens midt är sedan slutet af 1600-talet, da Runstenen

först afritades, mycket skadad af tramp, och äfven â sin närvarande

plats skall den fortfarande lida och omsider alldeles utplânas; hvarföre

en säker och fullständig afritning deraf här intages.

Inskriften :

rx+K++ . n+iHti . Иt+i+ . к+)+ио) . +t . ИШ+ . m\ .

иit . \wv . wk . +пк . ruK+&rw -,+t . mt . кчфпгх .

m (.) ш . +t со 4(++)И (.) nit - ну . ит (.) n+ж .

ипiт . ntи-m . w . Krvri .

Det är: RAKNA RAISTI STAIN £(A)NS(I) AT SUIN BUTA SIT AUK

SIFA AUK RAKNBURK AT SIT FApUR KUp HILBI AT H(A\jS UIT IAK

£ET UAR SUIT UESTR MIp KUTI

Pâ tu stallen förekommer Щ14, utan tvifvel ristfel för Щ-f-.

Flere än denne runinskrift äro icke kände i Gâsinge socken, men

nägre hittills icke bekante, varande i andra socknar af häradet, skola

framdeles allmängöras.

50.

Upplaml. Danderyds Skcppslag. Solna socken, Stenbrottet.

En kort och ofullständig förteckning fran 1600-talct öfver minnes-

märken i Solna socken meddelas här för sin alders skull, och lyder:

»Uthi öfre Frösunda och Anders Jöranssons gärdc är en stoor

uthuggen Runestecn. *

* Bautil 143, Liljcgrcu 367. Dbk.
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Uthi kyrkehagen vedh Prestegârden nedre vedh sjöen är en gam-

mal Skantz som sijnes Styckevagnarnes rum, stelle och updragande.

Der emoth svarar äfven een gammal bârgh pä andra sijdhan siööen.

Uti Presthagen äre âtskillige Jättegriffter att finna.

Vedh Ählby och Hufvestad är efter H:s N:s H:r Gabriels be-

rättan nâgra upresta stenar, som förmenas vara Ruunstenar.

Uthi Carlbergs Fâgelgârd firmes ett Runeberg.»*

I denna förteckning saknas, bland andre Runstenar, förevarande,

hvilken icke eller finnes nämnd af nâgon annan författare, ** förr än.-*/

С. O. Funck (1852) upptog honom pâ sin karta öfver Stockholmtrakten.

Dock har han ända till vâren sistlidet âr legat med nedvând inskrift sä

sjunken i marken, att föga af honom varit i dag, och knappt nâgot

af inskriften. Vid nämnde tid lät jag resa honom.***

Han stâr vid en enstaka, mindre och jordtäckt klippa i den däld,

som sträcker sig mellan Brunsviken och Karlberg, pâ lägenheten Sten-

brottets egor, icke lângt frân Karlbergs damm, sâ att han är väl synlig

frân Bomstugan vid Karlbergsvägen mellan Stockholm och Solna kyrka.

En gammal »gângstig frân Sollna in i staden», upptagen â P. Wijck-

mans »topografiska karta ifrân norra tullen till Carlberg» af âr 1699, f

har strukit tätt förbi honom, och frân denna har, der Runstenen är,

en annan gângstig sträckt sig norr ut, sâ att han stâtt vid korsvägen.

Han är af hârd granit. Runor och slingor svagt inhuggne. Hela

huggningen har fullkomligt tycke af andra Uppländska runristningar.

Inskriften :

\vm * w+rvr *

Det är: ANUTR AUK pORKIRSL JAIR L(R)TU RASA STAI(N) IFR .

ASKAUT ^, ' */lv

ГЖТП för ГiТП eller NîП; jír Södervissinge-stenen pâ Jutland, ¿T,~

utgifven af P. G. Thorsen 1839. |^ för ||^tl/+v; jfr Eds-stenen, ~

Bautil 166, Liljegren 397. ft i detta ord är stupadt. ." '"' "'^ ?.?;.. ^

' Bautil 145, Liljegren 366. Denne märklige sten är af mig och andre ior-

gäfves 8Ökt. Rudling har i sin bok om Stockholm detta om honom:

»Uti Köksgärden midt emot Orangehuset ligger en gammal Kunsten.» Ehuru '

Rudling derefter upptager för honom samma inskrift, som förekommer under det

nämnda numret i Bautil, stâr likväl hans uppgift i strid med sä väl den bautilska

ritningen, hvilken verkligen visar ett runeberg, beväxt med trän, som med uppgif-

ten i närvarande förteckning, hvarföre icke olikt synes, att den lösa sten, som han

nämner, är eller varit en tredje Runsten vid Karlberg. , ,

*" Karlbergs gamla drifhus har icke legat der denne sten är.

*** Kougl. Autiqvitets-Akademien bekostade resningen.

f Det torde förtjena nämnas,, att enligt samma karta, »en gammal grästens-

mur» sträckt sig frfln höjderna norr от Rörstrand ner till sjön mot Sabbatsberg.

Törhända cu forntida bcfästoing.
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Jag mâ här slutligen nämna, att Johan Bureiis upptager i sina

handskrifna samlingar * tu runinskrifter i Stockholms stad, . hvilka töra

vara förkomne. Den ene skall varit »i Torgzbrinken uthi her Augustini

hws» och den andre »i gamble M. Olofs Nericiani hus.» Burei afskrifter

af dem äro thyvärr ofullständige, men visa ingen öfverensstämmelse med

de runinskrifter i Stockholm, som nu äro bekante.

* Förvarade i Riksbibliotbeket i Stockholm.

Första Samlingens slut.



Första Sämlingen Svenska Run-urkunder ör härmed fu\\-

ständig. De hithörande öfversättningar, förklaring-ar och anraärk-

ningar, hvilka utlofvats, mäste sparas till läVgligare tid, och böra

derpâ vinna. I händelse verket icke fortsättes, skola de i ett.

särskildt bihangs-häfte komma vederbörande tillhaiida.

Vid närmare granskning af min afritning utaf den blotí

nilmnde fjerde Runstenen i Blacksta socken har jag funnit in-

skriften, hvilken ar pâ vers, böra, innan den allmangöres, ytter-

ligare pä stället granskas.

Pris: 2 R:dr Banko.

STOCKHOLM, TEÏCKT UOS JOM. "ECKVAN, 1857.
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