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138 Sune Lindqvist. 

Om utseendet af den forntida kultplatsen är ej mycket 
att säga. Det virke, som täckte den, har tydligen delvis en
dast ditförts som bränsle. Men de många raka, i grofva än
den spelsade störar, som här funnos, hade måhända en annan 
uppgift. Jag hänvisar till inledningen af gotlandslagen, som 
förbjuder en hvar att åkalla hvatki a vi epa stafgarba, hvar-
ken å vi eller stafgård. Det sista ordet anger en af störar in
hägnad plats. Af intresse är den rika förekomsten af liknan
de oordnade störar i Torsbergs-mossfyndetl. 

KUNGASTENARNA I VÄRNHEM. 

AF 

S I G R I D L E I J O N H U F V U D . 

ê fem små kapellen öster om koromgången i Värn
hems kyrka äro som bekant inredda till grafkor åt 
konungarna Inge d. ä., Knut Eriksson, Erik Knuts
son och Erik Eriksson samt Birger Jarl. Att ka

pellens inredning, med takornering i gips, härstammar från 
den af Magnus Gabriel De la Gardie bekostade restaureringen 
på 1600-talet är lika bekant, och alla nutida forskare äro ense 
om att de ursprungliga grafplatserna äro att söka pä annat häll 
inom kyrkan '. Själfva monumenten göra dock ett ålderdom
ligare intryck, med sina i lockhällarna inristade figurer, några 
under gotiskt bågverk, omslutna af latinska majuskelinskrip-
tioner. Man väntar sig ej ett sådant arbete af en konstnär från 

1 Engelhardt, Torsbjers Mosefund sid. 52. Jfr äfven samme förf:s Kra-
gehul mosefund, sid. 1. 

2 Jämför H. Hildebrand, Sveriges medeltid, 3, s. 4G8; samma förf:s ut
talande om Värnhems klosterkyrka i Vitt. Hist. o. Anf. Ak:s Månadsblad 
1889, s. 32; H. Werner, Värnhems kloster o. kyrka II, 1881, s. 32, not; A. 
Hahr, Konst och konstnärer vid M. G. De la Gardies hof, 1905, s. 130-31. 
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barockens glanstid. "Vid ett första ögonkast skulle man vilja 
föra dem till 1500-talet", säger om grafhällarna en forskare, som 
nyligen studerat Värnhem, "men ser man närmare på dem, 
verka de konstruerade, och deras inskrifter äro synbarligen för
fattade af en 1600-talslärd."1 Han anger äfven efter äldre 
källor Johannes Schefferus såsom deras författare. Hvem som 
gjort teckningen till stenarna uppgifves emellertid, så vidt jag 
vet, ingenstädes ens i den äldre litteraturen '2. Frågan om dessa 
grafstenars lillkoms! lyckes sålunda förtjänl af en ulredning; och 
några bland Anlikvitelskollegiets handlingar förvarade koncep! 
till bref från Hadorph till M. G. De la Gardie, af hvilka de 
flesta ej återfinnas bland originalbrefven i De la Gardiska sam
lingen i Riksarkivet, kompletterade med dessa och med De la 
Gardies egna koncept i samma kollektion, lämna afgörande och 
hittills obeaktade bidrag till dess lösning. 

Af konungagrafvarnas ursprungliga anordning finnes numera 
knappast något i behåll. Redan 1611, då Johannes Messenius 
utgaf sin lilla skrifl Tumba regum, visste han berätta att af de 
fyra konungarnas från början mycket ståtliga monument ej 
del ringaste spår då för tiden fanns kvar. Han omtalar dock 
att epitafier öfver de tre konungarna af Erikska ätten, hämtade 
från förut befintliga grafstenar, blifvit framdragna ur grafvår-
darnas ruiner och ännu skulle finnas bevarade och citerar efter 
en icke angifven källa deras i rimmad hexameter affatlade täx!:), 
som alldeles öfverensslämmer med det nu bakom högaltaret 
uppsatta, för de tre konungarna gemensamma epitafiets, hvaraf 
Peringsköld i sina Ättartal (s. 59) meddelar en tillförlitlig af-

1 Hahr, a. a., s. 131. 
2 Se 01. Celsius o. P. Breander, De monasterio Warnhemensi, (Diss.) 

1723, s. 20-33. A. Rhyzelius, Monasteriologia, 1740, s. 181-82; C. F. Georgii 
och S. Sandmark, Conditoria regum (Diss.) 1758, s. 10; Er. Benzclius, Ut
kast till sw. folkets historia, 1762, s. 207. 

:i Splendidissima monumcnta "quorum ne rude quidem moderno est aevo 
illic vestigium; Sed duntaxat trium ultimorum epitaphia ex cippis olim pcr-
sistentibus, ruins cenotaphiorum stibducta supersunt, quorum sequens fdrtur 
contcxtus olim extitisse. . ." (s. 30). 
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bildning. Detta epitafium förskrifver sig med all sannolikhet 
från M. G. De la Gardies tid. Åtminstone skickar Hadorph 
i augusti 1668 till svar på en förfrågan af honom rörande de 
i Värnhem begrafda konungarna en afskrift af Messenii hexa
metrar med tillägget: "Om nu desse Epitaphia än finnass j 
Warhnhem är icke troligit, så frampt posterilas hafwer hållit sin 
wana der pä orten som annorstädes" l. Beträffande såväl 
själfva stenens som inskriftens ålder får jag emellertid hänvisa 
till den utredning, som professor Fr. Läffler enligt benägen 
uppgift ämnar publicera i Personhistorisk tidskrift. Sä mycket 
torde emellertid vara visst att täxten förskrifver sig från slutet 
af medeltiden eller från femtonhundra-talet; och Hadorphs i nyss 
anförda sammanhang meddelade uppgift att "K Magnus La-
dulåås vprättat" grafskriften måste betraktas som absolut otill
förlitlig. 

Bland de medeltida grafstenarna i Värnhem finnes dock 
en, som med all sannolikhet står i förbindelse med de ursprung
liga konungagrafvarna. Det är den i Werners arbete pl. XII 
n:o 1 reproducerade, å hvilken i relief äro framställda en kvinna 
med krona på hufvudet och ofvanför henne två män, den ene 
med ett band om håret, alla med hyenden under hufvudet. 
Enligt en af Werner (s. 6) anförd sägen skall denna sten, hvars 
nedre högra hörn är afslagen, hafva blifvit funnen i de kung
liga grafkorens ruiner vid restaureringen på 1600-talet. Att den 
verkligen påträffats under restaureringsarbetet framgår med all 
önskvärd tydlighet af Hadorphs bref till Magnus Gabriel De la 
Gardie från Höjentorp den 8 juli 1671, där han rapporterar 
åtskilligt om arbetet vid Värnhem och bl. a. följande: "Härar 
och i kyrkian funnen en steen, hwaruppå en krönt quinna medh 
2 manspersoner, en på hwarsijda, ståå uthhuggne och skattades 
af mig i förstonne för 3:ne heliges bilder; men när iag seer att 
dhe hafwa örnegott under hufwudet, som med ståendte]- Beläte 

i Riksarkivet, De la Gärd. saml., Ant. Coll. till M. G. De la Gardie. 
2 En del af skriften har gjorts oläslig vid inbindningen af dessa koncept. 
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icke skee plägar, så kan iag icke annat finna än den steen 
hafwer warit liggiande o[ch] en lijksteen". 

I det nu citerade brefvet framställer Hadorph ingen giss
ning angående den graf, för hvilken monumentet uthuggits. 
Han yrkar blott på att det skall restaureras — det befann sig 
tydligen redan då i samma skick som nu — och väl förvaras. 
"Om nu", fortsätter han nämligen, "M, Hans finge tillflicka 
dhet som borta är, och E:rs högh Grefl. Excell. täcktes låta 
den steen i fempte choret något uphögdt wid en wägg läggia, 
sampt dhe andra, gambla familiernes stenar, dels dher inne 
dels baak för choren, då läge dhe best behåldne och orubbade 
i framtijden, särdeles om ingen måtte fram wid Konungzcho-
rerne sig grafwar taga." Han återkommer emellertid till den 
funna stenen i ett odateradt koncept lill minnesskrift öfver 
Värnhems kyrkas restaurering, som sannolikt förskrifver sig 
från samma tid som det nu citerade brefvet — af detta fram
går nämligen att Hadorph sysslade med en partiell omredige
ring af M. G. De la Gardies inskriptionsförslag. I konceptet heter 
det at! "k. Ingo dher utwalde sin begrafning och sedermera 3 
konungar af S. Erikz familie, nembl. k. Cnut, hin heliges son, 
k. Erik den 10:de och k. Erik Läspe medh sin drottning 
Rechissa, tillijka medh Twänne 1 förnäme Riddersmän som än 
fragmenta uthwijsa". De af mig kursiverade orden ha tydligen 
afseende på den nyss beskrifna stenen. Hadorph sätter den 
här i samband med den redan af Messenius meddelade upp
giften, att drottning Rikissa (som Hadorph af misslag kallar 
Erik Läspes i st. f. Erik Knutssons gemål) skulle ligga be-

• grafven i Värnhem, en uppgift som dock saknar grund. I en 
från 1400-talet härrörande förteckning öfver grafvarna i Ring-

1 1 en renskrift, som finnes i Riksarkivet bifogad Hadorphs bref till M. 
G. De la Gardie af 12 juli 1670 (den förskrifver sig dock tydligen frän ett 
senare är) är ordet "tvänne" ändradt till "mängc" — yttrandet sålunda än-
dradt till att afse alla de funna grafstensfragmenten, ej blott de först afsedda. 
Pä minnestaflan sädan den utfördes och finnes uppsatt äro ordalagen ytter
ligare förändrade. 
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sted kyrka i Danmark uppgifves nämligen att drottning Rikissa, 
som dog fyra är efter sin gemål, blifvit där begrafven vid 
sidan af sin broder, konung Knut VI; och ehuru något mo
nument ej finnes och själfva grafven synes hafva blifvit för
störd redan i slutet af 1600-talet, har man ingen anledning att 
betvifla dokumentets trovärdighetl. Skulle stenen framställa 
drottning Rikissa, vore den sålunda att betrakta som ett epi-
tafium, ej som en grafstcn. 

H. Hildebrand jämför i Sveriges medeltid (d. 3, s. 438) 
Varnhemsstenen med den i Statens Historiska Museum befint
liga drottningstenen från Gudhems kyrka och hänför på grund 
af skulpturernas stil båda till 1100-talet. Härmed förfalla hy
poteser, som skulle ha fog för sig, om det vore möjligt att 
datera stenarna så sen! som till 1200-talet Då skulle Gud
hemsstenen kunna framställa bilden af drottning Katarina, som 
efter sin gemål konung Erik Erikssons död ingick i Gudhems 
kloster och troligen dog där i början af 1250-talet-, och Varn
hemsstenen Birger Jarl (\ 1266), hans andra gemål, danska 
änkedrottningen Mechtild (t 1288, sannolikt i Holstein i!) och 
sonen hertig Erik (t 1275 )4. 

Hvar den nu omtalade stenen från början haft sin plats 
liksom hvar de öfriga konungagrafvarna varit belägna torde 
vara omöjligt att nu med visshet afgöra. Då Magnus Gabriel 
De la Gardie började restaureringsarbetet, ansågos emellertid de 
fem koren som rätta platsen; han motiverar sin anhållan att 
Antikvitetskollegiet ville skaffa honom uppgifter om "dhe gamble 
Sweriges Konungar", som äro begråtne i Värnhem, med att han 
ärnar "låtha restaurera . . . alla dhe Chorer, som bemte Konungars 
grafwar finnas uthi" •• Förmodligen inreddes de af Johan III, 
som år 1574 lät påbörja renoveringsarbeten, för sitt nuvarande 

1 Se: J. B. Löffler, Gravmonumenterne i Ringsfed Kirke. Kbhvn 1891, s. 3. 
2 Se: Strinnholm, Svenska folkets hist., Bd 4, s. 392-93. 
a Strinnholm, a. a. s. 501-05. 
4 Se: Hahr, a. a., s. 132, not. 
1 De la Gardies skrifvelse till Ant. CO11.I:VT 1668. (Ant. Coll. Handhar 

i V. H. o. A. Ak:s arkiv.) 
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ändamål; de med kronor försedda sidohällarna till monumen
ten anses härröra från hans tid *. 

"Konungzchorerne" voro, enligt Hadorphs nyss anförda ut
kast af 1670, om man får taga det efter orden, före restaure
ringen "alt sönderspruckne, hwalfwen nidfallne", och M. G. De 
la Gardie hade dem "af grunden nidtaget, bättre grund lagdt 
och dem alldeles såsom förr upmura lätet och uphwelfwa". 
Att han därvid skulle gått till väga med en för hans tid hardt 
när otrolig omsorg, framgår af ett bifogadt, af Scheffer efter 
De la Gardies egna uppgifter affattadt "elogium latinum", där 
det talas om att de gamla stenarna med stor möda samman-
letats från olika håll för återuppförandet-. Faktum är att då 
vid det häftiga jordskalfvet hösten 1904 en del af gipsbekläd
naden i konung Inges grafkor nedföll, blottades en medeltida 
konsol jämte ett stycke af den därifrån uppstigande båg
strängen. :! Huruvida detta stycke är ommuradt eller ej, kan 
dock, enligt benägen uppgift af d:r E. Ekhoff, ej afgöras, på 
grund af dess ringa utsträckning. 

Det förefaller som om förmyndareregeringen en gäng varit 
betänkt på att låta restaurera koren på statens bekostnad. lett 
af de mänga utkasten till minnestaflor öfver restaureringen, en 
odaterad egenhändig uppsats af M. G. De la Gardie med till-
lägg af Hadorph,4 står nämligen, på tal om att rikskanslären 
till största delen genom egen försorg och kostnad låtit istånd-
sätla kyrkan, bilägget: "undantagandes konungechorerne som 
af Kongl. benådning äre reparerade vordne." Detta tillägg har 
dock sedermera öfverstrukits och blef ej uthugget på minnes-
taflan. Magnus Gabriel De la Gardie, som redan 1662 i rådet 
beklagat att af de gamle monumenter i riket "som! är fördcrf-

1 Hahr a. a., s. 131. 
2 "Sacellis V ad orientem sitis totidem regum ossa quondam continen-

tibus ab ipsis fundamentis cum fornicibus suis per conquisita singulari studio 
saxa priora tetnere sparsimq. locis alienis iacentia refectis". (Riksark., Dela 
Gärd. saml., Hadorph till M. G. De la Gardie). 

s Uppgift af kyrkoherden A. von Sydow (Ant. Top. Ark.) 
1 Ligger först bland koncepten från 1671 (Riksarkivet). 
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vadl, någo! per nefas borttaget" och då bl. a. nämnt "Höjen-
torps kyrka [= Värnhem], der ock rudera sägas finnas af kunga-
grafvar",1 blef också den som äfven i afseende på dessa graf
var sökte utplåna spåren af gångna tiders pietetslöshet. 

Ehuru M. G. De la Gardie i ett egenhändigt "memorial 
hwadh wijdh Vernums Klosters bygnadt bör observeras" af 20/9 
1669 gifvit den om hans fina konstsinne vittnande bestämmel
sen att inga uthuggna pelare eller eljest af huggen sten 
gjordt arbete skulle rappas eller nykalkas, kom han dock hvad 
konungskoren beträffar senare på andra tankar. Till komplet
tering af Hahrs uppgifter (a. a. s. 132-33) må anföras, att det 
var åt den framstående italienske stuckatören Carlo Carove, 
"mäster Carl", som orneringen af koren anförtroddes enlig! med 
honom på Carlberg uppgjord! kontrak! af G,;s 1674. Sedan där 
talats om hvalfvet i kyrkan på Leckö, heter det nämligem "Zirar 
han i lijka måtto alla femb Konungzgrafwerna uti warnheembz 
klösterkyrckia med Pallmer, Croner och Sweriges wapner, giö-
randes därjämpter Epitaphier !ill stoorleek af de stenar som 
Steenhuggaren Mäster Hans hafwer under händer" •. 

I fråga om inskrifterna å konungskorens epitafier och graf-
hällar vände sig M. G. De la Gardie lill det nyligen på hans 
initiativ stiftade Antikvitetskollegiet, sedan han tidigare fått några 
förberedande uppgifter af Hadorph 3. 

I en redan citerad skrifvelse till Antikvitetskollegiet af Voh 
1668, där han nämner sin afsikt "at låtha reparera dhen gamble 
och nampnkunnoge Warnemos kyrckia", begär han "een exact 

1 De la Gärd. archivet, d. 6, s. 163. 
2 Riksark., M. O. De la Gardies koncept. 
a I ett brefkoncept af *jt 1666 skrifver denne: 'Alldenstund Ers högh-

Qrefl. Excell. läät sig i höstas gunsteligen behaga några mine påbegynte 
spccimina uthi fädcrneslandsens antiquitetcr, dher af Ers h. Grefl. Excell. nå-
digst mig befalte att någon gäng upsättia dhe konungars nampn som uthi 
VVarnhcms Closter liggia begrafne, emädan Ers h. Qr. Excell. gunsteligast vore 
intentionerat deres monumenter förnya lata, så hafver iag till hörsampt föllie 
dhe samma [här följer öfverstruket: "uthur rijkscns monumenter") uplctat, och 
här ödmiukeligast insinuerar'. 
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vnderrättelse (så wijdha dhen af dhe dhenne tijdhen kunnige 
och förhanden warande Skriffter hemptas kan) om bemte kyrc-
kias fundation så och dhe gamble Sweriges konungars som 
dher begrafne äro, lefwerne och bedritfter, ärnandes iagh", 
fortsätter han, "lätha restaurera widh besagde kyrckia alla dhe 
chorer som bem,e konungars grafwar finnas uthi och på wäg-
gen korteligen beskrifwa dhet förnämbsta, som om hwar och 
een af förbenämbde konungar j bökerne kan finnas förmält 
wara. Jagh hafwer fuller tillförende någon lijten kundskap 
dherom, menn icke så fullkommeligh och exact som iagh af 
Eder, gode herrar, dhen förwänter." 

M. G. De la Gardies beslut att återställa konungagraf-
varna måste naturligtvis af Antikvitetskollegiets medlemmar, re
presentanterna för storhetstidens nyvaknade intresse för Sveriges 
forntid, hälsas med en tillfredsställelse lika lifligsom deras harm 
öfver gångna tiders vandalism. Redan i "ett kort upsatt om An-
tiquiteternes upfinnande och conservation i Rijket", bifogadthans 
bref till M. G. De la Gardie af */9 1666, ger Hadorph uttryck åt 
denna harm. Han beklagar att "många skiöne monumenter, 
konungagrifter och dheras stenar" blifvit "förkompne och ruine
rade, såsom i Alfwastra, Warnheem och flerestädes skedt ähr, 
hwarest icke dhet ringeste tekn finnes till dhe Rijksens konun
gar, konunga Barn och drottningar som dher begrafne liggia} 
uthan alt samans igenom dhe närboendes wåldhsamme nider-
brytande och ochristelige afförande så förstördt att hwar Histo-
rierne icke underwiste oss om dheras nampn, som dher be
grafne liggia, skulle dheras grafplatzer ingen i denna dag 
kunnig wara, dher till hwar redelig swensk man bär ett stort 
misshag och medymkan öfwcr dhe swenske konungar, som 
fordom wid Landh och Rijke sutit hafwa, sådannc kloster och 

1 Kurs. af mig. 1 ett bref af 17/i2 1669, sedan Hadorph pä hösten s. å. 
besökt Värnhem, talar han däremot om att "fast många Antiquiteter finnas 
ännu, som förr aldrig observerade ähro', och nämner bland bevisen härför 
att "wij uthi Schara, Warnhcm och flerestädes funnit äthskillige Monumenta 
Sepulchralia, som Messenius i sina Tumbis intet omrörcr, uthan beklagar att 
pä dhe rum inga finnas». 



116 Sigrid Leijonhufvud. 

klosterkyrkior till Guds ära, sina åminnelse och Lägerstellen 
upbygdt och uthwaldt, men icke nutit den barmhertigheet af 
sine efterkommande att dhe hade för alla sine welgerningar 
emoot fäderneslandet fått liggia i fredh och niuta sine graf-
stenar och lägerstellen omolesterade." Nära till hands låg då 
begäret att i möjligaste måtto skyla öfver hvad föregående 
generationer brutit, på det ej "posteriteten", såsom Hadorph 
i ett bref säger, måtte "få orsaak till att hålla dhe sanneste 

Fig. i. 

wåre historier för osanning, när dhe see ett och annat uthi 
slijkc saker, som förfäderne så mycket omtaldt hafwa, nu 
inge vestigia meer quarlempna."' Att Antikvitetskollegiet 
med ifver gått till verket visar sig ocksä af deras sätt att be
svara M. G. De la Gardies förfrågan. 

Den 21 augusti 1668 aflåter Antikvitetskollegiet sin i 
varmt prisande ordalag hållna svarsskrifvelse'2 angående Värn
hem, med förklaring al! de "der öfwer giordt et! uppsatt af 
gamble skriffter och wåre swenske historier, så wijda wij 
finna hoos dem een god harmonie uthj det som sanningen 

1 Ur koncept till bref till M. (i. De la (Jardie af !l/3 1666. 
2 Riksarkivet. 
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lijkast är." Detta bref åtföljes af en mängd bilagor: ett af 
Hadorph skrifvet förslag till grafskrifter lill konungagrifterna 

• w ••* * f * \ t 

Fig. 3. 

Fig. 2. 

i Värnhem, i all! väsentlig! överensstämmande med de i koren 
uppsatta svenska epitafierna;1 en tydligen efter hans koncept 

1 Hadorph har också å detsamma antecknat: "Lcfwereras till M. lians 
Stenhuggaren wid Värnhem." 

Fornvännen 1910. 10 
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präntad uppsats om konungagrifter i Värnhem och Alvastra; 
och slutligen ett litet häfte "Excerpta om Warnhems Kloster" 
ur västgötalagens konungalängd, Ericus Olai, Johannes Mag
nus, Olaus Petri, Messenius m. fl., gjorda af Axehielm, Loc
cenius, Scheffer och Hadorph, hvilken sistnämnde slutar med 
att för "mere special underrättelse" hänvisa till "Värnhems 
Closterbref in archivo." Han fick också, innan han följande 
höst besökte Värnhem, tillfälle att se något af dessa; "dhe 
gamble Klosterbref uhr Cantzlict" fraktades nämligen på 
M. G. De la Gardies jakt till Uppsala i midten af augusti 1669.1 

De skrifna bilagor, som åtfölja Antikvitetskollegiets svar, 
innehålla intet förslag till grafmonument. Men bland dem 
ligga fre i bläck och tusch utförda teckningar, som torde få 
betraktas som ett första utkast till sådana, i den form som 
låg närmast till hands för barocktidens män. (Fig. 1—3). Kronorna 
å locken angifva, att sarkofagerna äro afsedda för konungagrafvar, 
och den bifogade kartuschen, alt man i enlighet med De la Gar
dies plan afsett tillhörande epitafier. Man har tydligen tänkt sig 
monumenten anordnade mot en mur, och det å teckningarna an
gifna måttet, 7 alnar, öfverensstämmer i det närmaste med längden 
af skiljemurarna mellan kapellen (den ena sarkofagens piedestal 
öfverskjuter dock mättet med ungefär en halfaln). Troligen har 
man afsett plats för epitafiet å muren midt för sarkofagen. 

Om ofvan antydda plan varit å bane, synes den emeller
tid snart hafva blifvit öfvergifven. Magnus Gabriel De la Gar
die själf eller Antikvitetskollegiet (härom lämna handlingarna 
ingen upplysning) satte i stället som önskemål att monumen
ten skulle förses med konungarnas bilder och få ett så ålder
domligt utseende som möjligt. Kanske fattades beslutet här
om, då Hadorph i september 1669 gästade Höjentorp och 
tillsammans med rikskanslären besåg restaurcringsarbetena vid 
Värnhem. Hadorphs ifver att sopa igen spåren efter förfädrens 
vandalism gör honom misstänkt för att hafva kommit med ett 
sådant förslag i medveten afsikt att vilseleda eftervärlden. 

1 Hadorph till M. G. D 17,s 1669. (Riksarkivet). 



Kungastenarna i Värnhem. 149 

Man kände emellertid inga andra bilder af de fyra konun
garna än de fantasiporträtt, som förekomma i Johannes Magnus' 
Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus, (orig. 
uppl. af 1554) — små träsnitt vid kapilelinitialerna, där konun
garna i. a. framställas sitlande, iförda romersk impcrators-
kostym eller fotsid mantel eller, såsom fallet är med Erik 
Eriksson, full 1500-tals rustning. Det länder Hadorph till heder, 
att han fann dessa i alla afseenden apokryfiska "porträtt" föga 
lämpliga som förebilder och söker afböja att de läggas lill 
grund för framslällningarna å monumenten. Detta framgår af 
ett yttrande i hans bref lill rikskanslären af 18Ao 1669,' då han 
på tal om Värnhem säger: "Dhe 4 dher begrafne Konungars 
Bilder uthur Johanne Magno ähre mig tillskickade, men som 
dhe icke så gamalt wijs giorde ähre, som iag tycker dhe 
än etter denna anledning kunde inventeras, will iag anmoda 
hr Schefferum dem antiquiori modo formera; inscriplionernc 
will jag sedan iilläggia medh munkestijl, och E:ds Hgr. Excell. 
i ödmiukheet öfwersända." 

De! var sålunda Scheffer, som fick i uppdrag att göra 
första ulkaslel lill de konungabilder, som nu pryda grafhällarna. 
Att han därvid inom kor! lämnade Johannes Magnus ur räk
ningen och lade andra förebilder lill grund för sin komposi
tion visar sig af några rader i hans bref till M. G. De la Gardie 
af den 27 januari 1670. Han skrifver nämligen där: "Eine 
rud delineation eines grabsteins habe in der geschwinde von 
baarem bleyertz gemacht, hierdurch allein zu vernehmen, ob 
dergleichen möchte gefällig sein. Die delineation ist fast ganz 
auss den Tirolischen und Österreichischen bildern genommen, 
aber die positur hab einem toten änlichergemacht ohn einige 
action, welches mich auff einem grab dienlicher bediinckt zu 
sein. Kan mm Ihr Hoch Gräfl. Excellence dergestalt gcdic-
net werden, bin ich wie schuldig, also bereith, und erwarte 
allein weitere ordre."2 

1 Riksarkivet, De la Gärd. saml. 
2 Riksarkivet, De la Qard. saml., bref från J. Scheffer. 
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Blyertsteckningen, som åtföljde brefvet, finnes beklagligt-
vis ej numera bifogad; Scheffers ord gifva visserligen tydligt 
vid handen att de bilder han haft att följa voro sydtyska, men 
säga för öfrigt endast att de ej voro afsedda att framställa 

en död utan en lefvande. 
Hvilka voro dessa bilder? 
Scheffers öfriga bref från 
den tid dä restaureringen 
af konungagrafvarna på
gick nämna ej ett ord 
om saken, och då han 
allt emellanåt hade till
fälle att muntligt konfe
rera med De la Gardie, 
är det snarare en lyckträff 
att något i detta ämne 
finnes skriftligt bevarad!. 

Myckel sannolikt är 
emellertid att Magnus 
Gabriel De la Gardie själf 
gifvit anvisning pä de 
tyroliska och österrikiska 
bilderna och att det ar
bete, som legat till grund 
för Scheffers teckning, 
tillhört honom. I en med 
Tidösamlingen till Riks
arkivet öfverlämnad kata
log öfver De la Gardies 

"bibliotheca minor" upptages också (pag. 93, bland folianterna) 
ett verk, som efter titeln att dömma kunnat vara förebilden. Det 
är "Tirolensivm principum comitvm . . . genvinae eicones . . . 
caelatura ac officina Dominicj Custodis. Cum . . . evlogijs Marci 

1 Orafstensbilderna äro af artisten O. Sörling uppritade efter dr O. Janscs 
fotografier af de svåråtkomliga originalen. 

Fig. 4. 
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Henningi", en liten folian! om 37 blad, tryck! i Augsburg 
1599.l Kopparstickaren Dominicus Custos eller Baltens, (f. 
i Antwerpen 1560, d. i Augsburg 1612), känd särskildt för 
sina porträtt af familjen Fugger, har i detta arbete framställt 
bilderna af furstgrefvarna af Tyrolen frän 1229 !ill 1599 efter 
en samling som tillhört Rai-
mund Fugger, enligt titelbladets 
uppgift. Liksom de lalrika ar
betena af samma slag frän 15-
och 1600-lalen bär det i bil
dernas anordning, äfven dä det 
gäller de äldsla, sin lids prä
gel; en och annan detalj tyder 
dock på att konstnären haft 
att tillgå medeltida förebilder. 

Finnes det nu mellan Varn-
hemsstenarnas konungabilder 
och Custos' stick någon lik
het, som kan berättiga till an
tagandet att de senare spelat 
någon roll för tillkomsten af 
de förra? Denna fråga torde 
redan vid en jämförelse mel
lan dessa i och för sig kunna 
besvaras jakande, om än ingen 
af Varnhemsbilderna är direkt 
kopierad från Custos' arbete. 
Likheten i uppställning i. a. 
— helfigur i nischartad omramning 
men likheten i vissa detaljer betyder mer. En jämförelse mel
lan bilden af konung Erik Eriksson och Custos' framslällning 

Fig. 5. 

lalar redan för saken, 

1 Detta arbete, som ej finnes i något af de stora svenska offentliga 
biblioteken, har genom benäget tillmötesgående frän det Kong. bibliotek i 
Köpenhamn varit för förf. härstädes tillgängligt. 
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•af kejsar Albrekt II ("Albertus" f 1439) är härvidlag talande 
nog. (Fig. 4—5). 

Del åtgörande bevise! ligger dock i et! par af Peringsköld 
i hans Monumenta Sueo-Gothorum — ett samlingsverk, som 
upptager åtskilligt äfven från Hadorphs tid — t. 7, lib. 16, be-

rv varade teckningar, af hvilka den 
<sQ£^~~sl här återgifna (fig. 6) med all san

nolikhet representerar Scheffers i 
nyss anförda bref åberopade för
sta utkast. Teckningen är visser
ligen utförd i bläck, men några 
här och där synliga streck an-
gifva att blyerts först varit an
vänd. Del är tydligt att denna 
bild med sina bara knän, sin 
korta tunika, sitt bälte med ned
hängande tofsar och sina mus
tascher utgör en mellanform mel
lan Custos' kejsarporträtt och 
bilden på konung Erik Erikssons 
grafsten i Värnhem. Scheffer har 
å sin teckning förändrat ställ
ningen och lagt händerna intill 
hvarandra öfver bröstet för att, 
som han säger i sitt bref, göra 
bilden mer lik en död och där
igenom lämpligare för ett graf-

monument; denna ändring har i sin ordning föranledt honom 
at! placera svärd och spira å ömse sidor om bilden. 

Varnhcmssamlingarna i Peringskölds Monumenta upp
taga ännu en teckning af Erik Erikssons bild, renritad och 
med en del ändringar, som beteckna ett nyt! stadium i ut
vecklingen till den slutligen fastställda, men fortfarande utan 
infattning. Af konung Inges bild förekommer i samlingarna 
dels en version, renritad, men utan infattning, med pansar-

Fig. 6. 
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skjorta och rustning, framträdande där manteln öppnar sig, 
och en tom vapensköld placerad under höger arm, dels en 

|E*«MWö 

McJ8dÅSSmÖcJIA0.^lc 

Fig. 7. 

fullständigt utförd i mindre format, mycket nära identisk med 
den å grafven befintliga; den senare har varit använd för 
kalkering. Teckningen af Knut Eriksson är af samma slag 
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som Erik Eriksson n:o 2 och Inge n:o 1 (renritning utan om-
ramning); svärdet saknas, vapenskölden är tom och placerad 
mellan händerna, som äro mycket mindre otympligt utförda 
än å stenen, och rustningen företer åtskilliga olikheter. Slut
ligen förekommer äfven dubbelbilden af Erik Knutson och 
Richissa i en version, som är jämförlig med bilden n:o 1 af 
Erik Eriksson (skiss utan infattning) och som är i många fall 
afvikande från den till uthuggning fastställda; så t ex. äro 
konungens händer nedälriklade och drottningens frän hufvu-
det nedfallande dok uppdraperadl öfver vinster arm. 

Äfven dessa teckningar liksom deras å Varnhemsslenarna 
ulförda versioner erbjuda vissa delaljlikheter med ett och 
annat af Custos' stick. Så t. ex. hafva å konung Inges bild 
(fig. 7) anletsdragen, skäggets anordning och den nedfallande 
runduddade kragen sin tydliga motsvarighet hos Gebhardus, 
den tredje af Custos' afbildade tyrolergrefven. Skinnkragen 
kring skuldrorna å Erik Knutssons tunika återfinnes ä bilden 
af ärkehärtig Fredrik (d. 1439), och till drottning Rikissas 
med stenar och pärlor rikt prydda bälte kunna Custos' stick 
erbjuda många förebilder. 

Ristningarna å konungastenarna i Värnhem verka dock i det 
hela afgjordt mera medeltid än kopparsticken från 1599. Här
till bidraga utom inskriptionernas gotiska majuskler äfven de 
bågar i gotik, som inrama tre af bilderna. Deras förekomst 
tyder på att Scheffer verkligen för dem haft någo! äkta medel
tida monument till utgångspunkt Det ligger då närmast till 
hands att tänka på grafstenarna i Uppsala domkyrka, som 
Scheffer dagligen hade för sina ögon, och åtminstone i ett 
fall torde verkligen förebilden återfinnas bland dem. 

De gotiska bågarna öfver Inges och Knut Erikssons bil
der äro mycket enkla (i senare fallet flankeras den af ett par 
krenelerade torn), men kring dubbelbilden af Erik och Rikissa 
(fig. 8) sluter sig ett rik! utvecklad! gotiskt bladverk som ram. 
Vid en jämförelse mellan detta och infattningen kring Birgittas 
föräldrars grafsten i Uppsala domkyrka (år 1668 aftecknad 
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och stucken i koppar af Elias Brenner) visa sig påtagliga lik
heter. Den utmed kanterna löpande inskriptionen vidtager å 
Varnhemsstenen omedelbart intill bilderna ej blott nere vid, 

• g j ^ ^ ^ R ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Fig. 8. 

utan äfven å sidorna, hvarför Uppsalastenens där anbrakta 
små bildnischer sakna motsvarighet; likaså går inskriften, här 
fördelad på två rader, ända ned till de båda spetsbägarna och 
lämnar intet rum för Uppsalastenens krönande fialer. Men 
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för öfrigt återfinnas så godt som alla detaljer från infattningen 
kring Birger Perssons och hans makas bilder, sådan den ter 
sig på Brenners stick, å infattningen kring Eriks och Rikissas; 
den med en linje antydda pelaren mellan båda bilderna, upp
stigande från en på likartadt sätt antydd bas, spetsbågarna 
med deras ornering af fem klöfverbladsbågar, det lilla genom
brutna galleriet mellan dem (på Varnhemsstenen uppdraget 
till jämnhöjd med de stora bågarnes spetsar i sammanhang 
med att fialerna borttagils) och slutligen de längs bågarnes 
ytterlinje placerade bladen, som på den efter Scheffers ritning 
utförda stenen taga sig ganska omotiverade ut, emedan han 
ej låtit dem på samma sätt som på medeltidsstenen växa fram 
ur själfva bågarna. Äfven för inskriptionernas majuskler har 
Scheffer kunnat använda Birger Perssons grafsten till förebild, 
ehuru han med all sannolikhe! haff åtskilliga andra dessutom 
att tillgå. 

Konung Eriks och drottning Rikissas bilder hafva ingen
ting med herr Birgers och fru Ingeborgs att skaffa med undan
tag af att konungens svärd visar alltför många likheter i detalj 
med lagmannens för att det skulle kunna bero på någon till
fällighet. Man observere blott slidans indelning medels tvär
slåar och triangelformiga afslutning uppåt mot fästet. Å den 
förut omnämnda teckningen i Peringskölds samlingar, sanno
likt utförd innan Scheffer valt Birger Perssons sten till före
bild, saknas dessa detaljer, och svärdet är där placeradt hän
gande vid sidan. Äfven sköldens form och placering är å 
Värnhems- och Uppsalastenen nära, ehuru ej fullt överens
stämmande, å teckningen däremot är den placerad längst ned 
vid bildens högra sida. 

Om än åtskilliga detaljer å Scheffers teckningar sålunda 
kunna förklaras genom hänvisning dels till Custos' gravyrer, 
dels lill Birger Perssons grafsten, är därmed visst icke sagdt 
att det gäller om alla. Knut Erikssons (fig. 9) 1400-tals rust
ning t ex. har ej någon direkt motsvarighet hos Custos.' Och 
för en mycket viktig detalj, de å alla fyra stenarna i olika 
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kombinationer förekommande tre kronorna, måste förebilden 
naturligtvis sökas på annat håll. 

Det svenska riksvapnet gjordes af Scheffer till föremål 

Imsiciis: ®SG : m x • QflI?UGUS : (BRO 

ms-scosm • osw\ö: owv -&/\o 
Fig. 9. 

för en grundlig undersökning, hvars resultat han 1678 utgaf 
i tryck. Det är sannolikt att han redan vid den tid, som nu 
är i fråga, början af 1670-talet, gjort åtskilliga af de iakt
tagelser angående kronornas form och placering å medeltida 
minnesmärken, pä hvilka han sedermera byggt sitt arbete; i 
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ett bref till M. G. De la Gardie af 5 december 1673 talar 
åtminstone Hadorph om att" Schefferus hafwer begynt något att 
giöra öfwer 3 chronor".1 En jämförelse mellan Varnhemsste-
narnes konungakronor och de afbildningar, som höra lill Schef
fers "De antiquis verisque regni Svecice insignibus" torde 
kunna ådagalägga, om och i hvad män något sammanhang 
dem emellan finnes. 

De tre kronorna som vapen förekomma på två af Schef
fers konungamonument, nämligen å Knut Erikssons och Erik 
Knutssons sköldar (Erik Erikssons saknar vapenbild). Å båda 
sköldarna är den fristående kronan större än hvardera af de 
bredvid hvarandra placerade, men ordningen dem emellan är 
olika: Erik Knutsson har tvä kronor placerade öfver den tredje, 
Knut Eriksson tvärtom. Vid framställningar af riksvapnet från 
1660—1670-talet (t. ex. ä mynten) iakttogs utan undantag den 
alltjämt brukliga anordningen med tre lika stora kronor, två 
ofvanför den tredje. Bland det af Scheffer för hans arbete 
om riksvapnet samlade materialet kan man däremot finna mot
svarigheter till såväl den ena som den andra af de båda nämnda 
sköldbilderna. Å den till sid. 308 (äfven 126) hörande afbild-
ningen af Mora stenar förekomma de två mindre kronorna 
placerade omedelbart öfver den tredje, större, och å fig. 16 
(framställande bl. a. den sid. 101—02 omtalade skölden med 
tre kronor från Jakob Ulfssons tid i Uppsala domkyrka) finner 
man den större kronan ofvanför de båda mindre. Scheffers 
studier af medeltida monument kunna således mycket väl hafva 
bestämt hans teckning af vapenbilderna hvad själfva deras 
anordning beträffar. 

Kronans form är däremo! något rikare utvecklad än den 
som förekommer pä bilderna i hans bok. Där möter man 
dels typen med endast blad, dels den med omväxlande blad 
och spetsar, medan den ä Varnhemsstenarna förekommande 
i. a. visar det ytterligare tillägget af kulor ä spetsarna. Denna typ 

1 Hadorphs koncept i V. H. o. A. Ak:s arkiv. 
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är använd ej blott för en af de nyss omtalade vapenbilderna, 
utan äfven för de kronor som bäras af konungarna Inge och Erik 
Eriksson samt drottning Rikissa. Konungakronorna uppbära 
t. o. m. från hvardera af de båda spetsarna i mellanrummen 
mellan de tre bladen två kulor eller snarare en långsträckt 
pärla och därofvanpä en kula. Äfven de som en antydan om 
riksvapnet å båda sidor om de kronbärande konungarnas huf
vud placerade kronorna visa typen med omväxlande blad och 
kulbärande spetsar — samma typ som förekommer å 8 marks 
och 2 marks-stycken från 1672-73. Den krona som å Custos' 
stick bäres af tyrolergrefven Henricus (d. 1335) har möjligen 
spelat någon roll för den rikast utvecklade formen å Scheffers 
teckningar. 

Under loppet af år 1670 synes Scheffer hafva fullbordat 
sina utkast till grafstcnarna. De renritades och utfördes seder
mera i större skala af Jakob Harlling, som detta år af Anti
kvitetskollegiet antogs till ritare1 och bland annat sysselsattes 
med att afleckna grafslenar i Uppsala domkyrka. Det ser 
dock ut som om det först varit meningen att anförtro detta 
arbete åt Elias Brenner. Den 21 januari 1671 skrifver näm
ligen M. G. De la Gardie från Ekholmen till Hadorph: "Gerna 
önskade jag numera afritningen af Konungs Stenarna ferdig 
som lill Vernum kyrckia höra och af H:r Scheffer wore ut
ritade, will och ej annat troo än at Brenner ju är tilbaka 
kommen ifrån sin resa."2 

Härpå svarade Hadorph från Upsala den 10 februari 1671: 
"Warnhems stenarne alla 4 blifwa i afton färdige, som iag 

hoppas optime antiq[ui]tatem represenlantes, men ännu ähre 
dhe icke in maiori forma rijlade. Jagh har sedermera på
tänkt, efter E:rs höghGr. Excell. all ting så wel och splen-
dide Warnhem åkostat, och Konunga Grifterne ähre de för-
ncmsta monumenta dher sammastädes, om E:rs högh Grefl. 

1 Enligt uppgift i Hadorphs brefkoncept af 3% 1672. 
2 M. G. De la Gardies koncept i Riksarkivet. Brenner var sommaren 

1670 i Vadstena. 
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Excell. medh forderligaste gofwe order nid till Steenhuggaren 
att han 4 stenar af samma slag som altarstencn ähr med 
första wärdag uthugger uhr berget, en 4V« aln, den andra 
474 aln, den 3:die och 4:de 4 alnar,1 och dhe samma pollerar 
more anliquo. Sedan dhe nu färdige ähre kunde Rijtaren 
dhijt nid resa och sielf rijta bilderne på stenen efter som dhe 
huggas måste, eliest frucktar iag dhe blifwa ald[r]ig så wäl 
och nätt, som dhe böre efter rijtningen wara". 

Hur angelägen M. G. De la Gardie var att påskynda ar
betet visar sig däraf att han omedelbart efter mottagandet af 
Hadorphs bref, den 15 februari, lät förständiga mäster Hans 
stenhuggare- att han genast skulle begynna förfärdiga ste
narna till konungagrifterna; "hwilket j " , heter det i skrifvelsen, 
"sä mycket högre late Eder angelägit wara medh all flijt at 
förrätta som dhe blifwa dhe förnemsta stycken, som kyrkian 
commendera lare af antiquiteten." Stenarna skola poleras 
lika med altareslenen och måste ändtligen vara färdiga "till 
första wärdagh", då rikskanslären skall sända någon ner att 
utrita bilderna och hvad som mer skall i dem uthuggas.'1 

Medan stenarna förarbetades nere i Västergötland, afslu
tade de lärde herrarna i Uppsala sina arbeten för monumen
ten. Hadorph skrifvcr därifrån den 23 maj 1671: 

"E:rs höghGrefl. Excellens öfwersänder iag i största 
ödmiukheet dhe 4 Konungars Epitaphia i warnhem, medh 
versione lalina Schefferj, och förmodar dhe warda E:rs högh 
Grefl. Excell. behagelige. Conterfeijaren Hartling, som dhe 
andra stenarne rijta! hafwer, lärer pingestatijdh, will Gud, di! 
nider lill warnheem resa, di! iag och slrax efter tänker mig 
förfoga och efter bestå förstånd skote sökia att alt förfärdiga 
låta till E:rs höghGrefl. Excell. nöije. Wille nu E:rs högh 

1 Enligt Werner, a. a., är Inges grafsten 8 fot, 6 tum läng, Knut Eriks
sons 8 fot.. 3 tum, Erik Knutssons 8 fot, 8 tum, Erik Erisssons och Birger 
Jarls hvardera 8 fot. Birger Jarls har endast inskription ej bildframställning. 

2 Se Hahr, a. a. ss. 104, 129. 
:i M. G. De la Gardies koncept i Riksarkivet. 



Kungastenarna i Värnhem. 161 

Grefl. Excell. in anteceptum, dä dessa Epitaphia nidsändas, 
gifwa en lijten befallning till Höijentorp att wij dher kunde 
hafwa wärt tillhåld och assistens i dhet oss till denna saak 
nödigt är, wore mycket wäl; ty iag seer att, efter kyrkian blif-
wer på det kosteligaste i alt annat reparerat, måste och monu
menta Regum, som äro en af hufwud orsaakerne till reparatio
nen, på det bästa, sättet giöras, eliest har det sig lijka som en 
wel uthstofferat kropp med skorfwot hufwud." 

Med epitafierna afses naturligtvis inskrifterna å de i graf-
korens murar insatta stentaflorna. Det är dock endast i 
konungarna Inges och Knut Erikssons grafkor, som två sådana 
förekomma, den ena med svensk täxt, den andra med Schef
fers latinska disticha. I hvart och ett af de tre öfriga koren, 
de båda Erikarnes och Birger jarls, förekommer endast ett 
epitafium, och det har svensk inskription. 

Sedan M. G. De la Gardie i elt bref af den 2 juni under
rättat om att de voro väntade vid Höjentorp, dit han äfven 
själf ärnade sig, kom Hartling vid midsommartiden 1671 
i Hadorphs sällskap till Värnhem. 

Stenarna voro då, som det vill synas, tillhuggna, men ej 
slipade, och Hadorph beklagar sig den 8 juli 1671 i ett från 
Höjentorp dateradt bref öfver dröjsmålet därmed. "Om M. 
Hans", skrifver han, "skall stenarne på det sätt skura som nu 
skieer, så gåår för långsampt till . . . Bettre wore om lijkste-
narne alla fem och dhe, som på wäggen i hwart chor sättias 
skola, alla framfördes och lades i en cirkel på iorden och på 
en gång slipades medh skurequarn, som af häst dragés . . . 
Så brukas på Öland, Gottland, i Östergiöteland . . ." Ännu 
mindre belåten var han dock med hvad rikskanslären be
stämt angående bildernas uppritande för uthuggning. "Konunga-
stenarne", skrifver han i samma bref, "twiflar iag aldeles att 
målaren på Höijentorp kan uprijta, efter han ingen scal för-
ståär eller nätt arbete giöra kan [eljlcr munkebokstäfver. Wille 
fördenskull E:rs höghGrefl. Ex. lell icke misshaga mitt förrige 
rådh att låta Hartling dhe samma uprijta för M. Hans, som 
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har giordt afritningarne, så blifwer alt sammans in optima 
forma giordt, på det atl detta värk, som är quasi corona operis, 
må så wäl förfärdigas, som dignitas maleries medh alt annat 
fordrar. Rijtaren har sin löön dherföre och giör intet annat 
mädan det skier. Han har arbete på 14 dagar ännu här nider, 
och dess innan kunna 2 stenar färdige blifwa att pårijtas; dhe 
öfrige kan han giöra färdige, då wij en mänadt här efter komma 
in i Wasbo igen." 

Hadorph lämnade Höjentorp kort efter det han skrifvit nu 
anförda bref, men Hartling kvarstannade ännu en tid och 
uppritade då enligt ett följande bref på själfva stenen konung 
Eriks och drottning Rikissas bilder. Med stenarna till de tre 
öfriga konungagrafvarna synes han däremot ej hafva tagit 
någon befattning. Hadorph blef nämligen missnöjd med ho
nom och utreder i ett långt bref till kollegiets praeses af den 
30 maj 1672 att ritaren för alla sina privata beställningar som 
kontcrfejare "mycket ringa arbete giordt emoot dhet han giöra 
kunde, om han sin plichtige tijdh hade welat med flijt till 
rijtandct anwenda", hvarför han efter 1671 ej vidare användt 
honom. Efter hans redan utfötda teckningar synas de tre 
äterståenda stenarna hafva uppritals af den förut nämnde vid 
restaureringen af Värnhem verksamme mäster Hans stenhug
gare, anställd i M. G. De la Gardies Ijänst Det framgår af 
följande utdrag ur Hadorphs brefkoncept dateradt från Hjo 
den 5 aug. 1672: 

"Wid Höijentorp har iag warit 2 gånger som snaraste, 
dä resan dher om lopp, och befann i synnerheet medh warn-
hems arbete! wäl lillgåå. Erici X:mi och Rechissa? steen war 
myckel wäl af M. Hans färdig giord efter som Hartling den 
i fiol uprijlade, men Ingonis hafwer M. Hans sielf äfwen så 
wäl som Rijtaren uprijta! och ulhuggil, att iag dher öfwer 
högelig frögdades. En steen lofwade han ännu färdig i åhr, 
och dhe inscriptioncs på westra gafwelen, hwar om och E:rs 
höghGrefl. Excell. till äfwentyrs sielf lärer behöfwa honom 
påminna." 



Kungastenarna i Värnhem. 163 

Ännu i mars 1674 synes mäster Hans ej hafva varit fullt 
färdig med sina arbeten att döma efter ett uttryck i det redan 
citerade kontraktet med Carlo Carove, där det talas om "dhe 
stenar som Steenhuggarcn Mäster Hans hafwer under händer." 
1675 är ej längre tal härom; i de bland M. G. De la Gardies 
koncept i Riksarkivet förvarade memorial från mars och april 
detta år, som angå Värnhem, namnes endast hvad mäster 
Hans målare1 har att göra för kungagrafvarna. 

Nu voro sålunda konungamonumenten, med sina mot 
barocktidens smak så starkt kontrasterande bilder, bragta till 
fullbordan, afsedda till vittnesbörd om en tid, som låg långt 
bakom deras egen. Att deras egentlige upphofsman Scheffer 
haft någon önskan att föra sin samtid eller eftervärlden bakom 
ljuset med afseende på deras ålder är föga troligt; det skulle 
för mycket strida mot den samvetsgrannhet, som han i a. 
ådagalagt. Svårare torde, såsom ofvan antydts, vara att fri
taga Hadorph, som så djupt beklagat bristen på vittnesbörd 
om vår äldre historias äkthet, från sådana tendenser. Ett ytt
rande i hans" Påminnelser", dat. 1 aug. 1678, som åtfölja Schef
fers arbete om riksvapnet, måste härvidlag anses ganska gra
verande. Hadorph framdrager där bland testimonia angående 
riksvapnets ålder" någre gamble konungars grafstenar", såsom 
Inges och Ragvald Knaphöfdes i Vreta klosterkyrka. "Och 
ehuruwäl", fortsätter han, "thet är troligit at theras stenar äre 
vthuggne något effter theras död, så är thet dock i gamble 
munketijderne skedt, långt för then twist medh Danmarck om 
3 Cronor vpkom. Så säyes thet och finnas i Warnhem på 
Konung Inges, Canuti Erichsons och Erici Canuti Grafstenar, 
hwars afrijtningar i min tractat, de sepultura veterum Sveo 
Gothorum, skola medh andra publicerade warda."'-

Uttrycket "så säyes thet och finnas i Warnhem'' är svårt 
att tillfredställande förklara, då Hadorph haft så mycket att 
göra med teckningarna till konungamonumenten och själf 

1 Johan Hammer. Se Hahr a. a. s. 133. 
2 Scheffer a. a., s. 322. Kursiveringen gjord af mig. 
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i sit! nyss anförda bref af 1672 omtalar att han set! Inges 
och Erik Knulssons stenar färdiga. Man skulle möjligen kunna 
anlaga att hans ord syfta på de redan nämnda å grafvarnas 
sidohällar anbragta och troligen från Johan III:s tid härrörande 
kronorna, som ju kunna! förbises af Hadorph; men ett så
dan! antagande öfverensstämmer ej med hänvisningen till af-
ritningarna. Minnesmärken i Värnhems kyrka aftecknades re
dan 1673 af Elias Brenner, och sannolikt var det hans teck
ningar som 1695 graverades af Truls Arvidson1, helt visst 
med tanke på ett utgifvande af Hadorphs samlingar "de se-
pultura". Tvä af Arvidsons stick (Knut Erikssons och Erik 
Knutssons monument) publicerades sedermera 1725 i Pering-
skölds Ättartal (s. 56)2, men de framställa endast själfva graf
stenen, ej sidohällarna. Man kan således ej fritaga Hadorph 
från att här, i missriktad! ni! för fosterlandets ära, hafva låt
sat en allt annat än värklig ovetenhet om bildernas ursprung. 
Tempora mutantur; på 1670-talet kunde en riksantikvaries sam
vete tillåta honom att ge åt en imitation sken af att vara ett 
äkta fornminne. 

Faran för att eftervärlden skulle kunna öfverskatla den 
historiska betydelsen af kungastenarna i Värnhem, "optime 
antiquitatem reprassentantes", insågs redan i början af 1700-
talet af Erik Benzelius, då han som bibliotekarie i Upp
sala höll sitt "collegium antiquitatis et historia? Sveciae". Han 
gjorde därför sitt bästa alt understryka deras sena datum, nå
got som framgår såväl af den tryckta upplagan:i som i. s. af 

1 En den 16 september detta år af Peringsköld utfärdad attest bestyr
ker att han "uthstuckit dhe uthi Warnhems Kyrkia befintliga Konunga Mo
numenter . . . hwilkas afritningar han noga effterfölgt och uthi 4 särskilte 
kopparskifwer förfärdigat hafwer". (Ant. Kollegii Handl. i Vitt. Hist. o. Ant. ak:s 
arkiv.) De i Dahlbergs Suecia intagna afbildningarna, graverade af Swidde 
1692, äro utförda efter helt andra teckningar och förete mänga och grofva 
oriktigheter. 

2 Peringsköld anger, att stenarna härstamma frän "senare tider". 
a Se Benzelius, Utkast till Swenska folkets historia, Lund 1762. s. 
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en handskrifven uppteckning i Köpenhamns Universitetsbib
liotek. Det heter nämligen i den senare: "Om konungarnas 
grafstenar, hvillka till en stor dell äro öfrige i Warnhems klos
ter i W. Göthland, måste wij weta att de äro alle samans 
nya, ty det är eij 50 åhr sedan Sal. Rijkz drottzen Grefwe 
Magnus de la Gardie låt dessa steenar uthugga, och i sär-
skillte Chorer läggia att han måtte pryda den kyrkian, i hwil-
ken han sielf wille hafwa sitt lägerställe . . . Wij måste där-
före grant achta oss att wij icke lijta på den Chronolog: som 
på dem är, ej heller på skrifwarten . . . Sal. Profess. Schef
ferus har uppsatt dessa Inscriptioner, och hans ut!ass(!) är än 
i dag öfrigit; ja, jag talte för en 9 ell:r 10 åhrs sedan med en 
gammall man, som tå war klockare i Värnhem och mindes 
grant, när stenarne fördes neder från Kinnikulla till Värnhem"4. 

NYA RUNINSKRIFTER FRÅN ÄLFDALEN. 
AF 

LARS LEVANDER. 

största korthet skola här meddelas och tolkas några 
runinskrifter frän Älfdalen, som blifvit kända senare 
än är 1906, hvilket år ett ganska stort antal dylika 
inskrifter publicerades i Fornvännen at J. Boéthius, 

A. Noreen och undertecknad. 
1. Inskrift i kroppäsen pä en gammal stuga i Masmas-

gården i Åsen; runorna som stå i en rad på åsens undersida, 
äro djupt ristade och ovanligt höga (3—4 cm.). 

AVIf/1'V I J é l 0 2 0 ^ P R i r 
4 Efter afskrift i Ant. Topogr. Arkivet. 


