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Kungastenarna i Värnhem. 165 

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.). 
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4 Efter afskrift i Ant. Topogr. Arkivet. 
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Inskriften läses: heren be uare tin in gång ok ut gång 
nu oktil euig tid annv 1761 d. 20 april. 

2. Inskrift i bottnen på en liten ask (s. k. raskestje) från 
Mitjålgärden i Åsen: 

L M ' A N R i t R l : DEN 

Inskriften läses: L M S (Lars Mattsson) afergort d. 4 ok 
tober 1671. 

3. Inskrift på en s. k. kölbod på västra sidan om Vanan, 
upptecknad af en intresserad älfdalsk runkännare, skogvaktaren 
P. Backlund, år 1890; boden är numera förstörd. 

I H . xy. n/p. /KfciD.ä*. **Kt. I*. 
^n Dl. f. iANftf. \ 2 8 l . L i f i \ R . X f t h 1 * 
rM.kX%45 'ff l.XDnr. I/ID. feXfU^RÖ. 

!-# I i f+|.: W J O . 
Inskriften, som är affattad på älfdalsmål från någon af de 

nordligare byarna väster om Dalälfven, läses: len am uid uerid 
åg gart sä bude i iulius 1681 i stur af låsa åg rågen (?) så 
adum nid barkbröd åg nån benug abor te iätå. Den sista 
raden innehåller endast initialer. På svenskt riksspråk lyder 
inskriften: "Här ha vi varit och gjort Säboden i juli 1681. 
I stor brist och rägn så hade vi barkbröd och någon benig 
abborre al! äla." 

4. Af P. Backlund upptecknad inskrift på en numera al-
verkad tall vid vägen mellan fäbodarna Flåj och Sprängbodarna. 

\4h t h r * K . Vi/>. Xfr. i t * ¥ H Mft Lf.i FM i A 3 HoA-

ViJ). 4,\7- 1K+1. <K. \4h. K* V /X, • T / f t l>h* 
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Den på älfdalsmål affattade inskriften läses: len buför vid 
ad sprängbod 12 iunius 1706 vid gik trät og len kåv va 
ofärdug ga iåp os fram. Sist följa initialer. Att runan + an
vändes för ö och o, beror väl på att ristaren haft brådtom. — 
På riksspråk lyder inskriften: "Här buföra (flytta) vi till Spräng-
bodarna 12 juni 1706. Vi gingo (oss) trötta, och en kalv var 
ofärdig (halt). Gud hjälp oss fram.1' 

5. Runinskrift på ett bord i fäbodstället Billingsbodarna; 
inskriften börjar med årtalet 1730 och en lång rad initialer; 
därefter följer: 

p H ' 17= m m . i\R. *ÄR. YkCrt. V/T. Pfi.Tr-T/. 6o£ DfT 
V n h l T . DH. I f ly . /DK / f l . Y K C / T . x r M 

Inskriften läses: den 11 Julius är går mycel mat på leta 
bordet velest (lycklig) den såm ade så mycit amen. 

6. Runinskrift pä randen af en träskål i Åjstkittgårdcn i 
Loka: 

Inskriften läses: ans (Hans) afer giort skålen ano år 1706. 

7. Följande runor äro ristade i en rad pä ett järnbeslag 
kring nyckelhålet på en härbresdörr i Tennhansgärden i Loka. 

niclL- M-H'<H IhlXVl P-IS-iWR 
m-MPcLXX (§?) 1670 

Inskriften läses: micil matson tn XVdecember ano MDCLXX 
1670. Det första ordet betecknar säkerligen Lokaformen för 
namnet Mikael: Mitjel. 

Något ovanligt är att runorna äro ristade i järn; härpå 
finnes endast ytterligare ett exempel (likaledes ett dörrbeslag), 
anfördt af Boéthius i Fornvännen 1906, s. 69. 

8. Pä en tall öster om Bläfljot i nordvästra Älfdalen på
träffade och aftecknade P. Backlund 1890 följande inskrift: 
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fYH. U fX : XNK f. VHR4P'-. 
\fo5. i PO. KXP, 

Den pä älfdalsmäl affattade inskriften lyder: kyne kesa 
alin l väred, d. v. s. på riksspråk: "Korna kesa med rumpan 
i vädret." Efter årtalet följa de båda vallkullornas initialer. 
Ordet kesa finnes numera ej i älfd., som för "flöja" brukar 
andra uttryck (ket sig, såppa); och att det ej häller pä 1700-
tale! funnils i målet, torde framgå af Hlilphers' Dagbok öfver 
en resa igenom Dalarne, där "kjesa" öfversättes med uttrycket 
kåita ålå lup. 

9. Inskrift i bottnen på en träskål i fäbodstället Furu
bodarna; skålen bär årtalet 1787. 

Inskriftens läsning erbjuder vissa svårigheter, på grund 
däraf att tvä hittills okända typer, b och -rf, förekomma. Den 
förra synes på grund af sammanhanget ej kunna läsas på 
annat sätt än å, och den senare är väl en förvanskning af *; 
inskriften, som ju också är ganska sen, synes vara gjord af en 
mindre kunnig ristare. Den torde alltså böra läsas: iag vil 
fåväl ful med det goda amen, d. v. s. "Jag vill få skålen väl 
full med det goda." 

10. Inskrift på ett afsågadt bräde från en kölbod i västra 
Älfdalen; brädet finns nu hos hemmansägaren Erik Backlund 
i Kåtilla. Runorna äro ristade i en rad. 

M M : y£H*B4UHM''fl:f)\'. Dt: 
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Efter raden af runor följa en mängd initialer och till slut 
datum: 

W r " Z 2 - i v r i v | - . 17 -

resten af årtalet är tyvärr bortsågad. Inskriften läses: here 
lärosbetäncka att ui dö måste på thet ui mage för ständige 
uarda. 

Själfva runtyperna erbjuda här åtskilligt af intresse. Runan 
% användes som tecken för å (och h), och inskriften bekräf
tar alltså i detta fall en mycket betviflad uppgift af Bure 
1599. Typen t för å användes äfven i en af Wistrand (Fata
buren 1907, s. 184) meddelad kortare inskrift från Brunsberg. 
Vidare bekräftar den min gent emot Noreen framställda uppfatt
ning, att T betecknar ö och ej y. Slutligen förekommer en 
ny e»-typJt, 

Utom här meddelade inskrifter ha ytterligare påträffats dels 
några kortare inskrifter frän 1700-talet, innehållande endast 
data och alltså af mindre intresse, dels en stor mängd inskrifter 
från 1800-talets förra hälft, af hvilka samtliga framgår, att den 
älfdalska runskriften då befann sig i förfall; slutligen före
komma endast enstaka runor (senas! + och £) bland de latin
ska bokstäfverna. 

NÅGRA MEDDELANDEN OM SVENSKA MÄSSKLÄDER 
AF 

AGNES BRANT1N0. 

)et är i främsta rummet ett verk af ärkebiskop Lauren-
(tius Petri (nericius) alt så många af medeltidens vackra 
och stämningsfulla ceremonier bibehållits i vår sven

ska kyrka efter reformationen. 


