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gärden vid Ringstad, ö . Eneby sn, Östergötland, utgrävd av dr. NORDEN, före
ligga nägra ovanligt stora och tjocka exemplar av liknande lertrissor. (Se NORDEN 
i Fornv. 1925, s. 211 ff.). Denne forskare vill förklara dem som blästermun
stycken, vilket för speciellt Ringstadtrissorna ej synes alldeles osannolikt, enär 
de äro starkare brända, nästan förteglade å ena sidan och t. o. m. visa tydliga 
spår av förslaggning, vilket ju förutsätter en synnerligen stark hetta. Dessutom 
äro de av betydande tjocklek. Huruvida man vägar generalisera denna upp
fattning till att gälla även ovan nämnda trissor, vill jag för närvarande ej yttra 
mig om. 

Fig. 250. Vi. 

Några fragment frän Dalslandsgravarna visa ju, som nämnts, spär av stark 
förslaggning. Emellertid kunde ju denna tänkas ha uppkommit på annat sätt 
än genom kontakten med den glödande järnsmältan i en primitiv järnsmält-
ningsugn. Att en vanlig husbrand skulle kunnat åstadkomma den erforderliga 
hettan förefaller emellertid osannolikt. Mot hypotesen blästermunstycken talar 
den jämförelsevis ringa tjockleken hos såväl Dalslands- som Orust-excmplaren. 

Frän Norge känner man flera exempel pä blästermunstycken ("avlstcnar"), 
nedlagda som gravgods i gravar frän folkvandrings- och vikingatid (se S. GRIEG: 
Smcdverktei i norske gravfund, Oldtiden IX, 1922, s. 65 ff.). Dessa norska avl-
stenar äro emellertid alla av sten, ej av bränd lera. Dessutom är det alltid 
fräga om ett naturformat råämne, som försetts med häl för blästerluften. GRIEQ 
anser, att denna art av gravgods ej förekommer utanför Norge. 

Axel Bagge. 

Återfunna runstenar i Uppland. 

1 slutet av april d. ä. återfanns i Edsberg ett runstensfragment invid lands
vägsbron ungefär 300 m. söder om Edsbacka gamla krog. Stenen låg som 
skoning i en bäck med runsidan nedåt, dä den upptäcktes vid arbeten för väg-
breddning, och kommer att resas på planen norr om krogen. 
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Den äldsta uppgiften om stenen återfinnes i ASCHANEUS' Monumenta 
Runica,1 där stenen är avtecknad och synes vara sönderslagen i tre bitar (se 
fig. 251). Översta delen av stenen saknas. Det stycke, som nu återfunnits, är det 
triangulära baspartiet. Texten till teckningen lyder: "Wid Eds backe, nordan 
för kroghen, versus meridiem, fins thenna runsten". Med annan stil är där
under tillfogat 'Anno 1637 uprest af Henrich Oloffson proviantz mästare och 
tillsammanfogat hvilken förr låg nederfallén'. 

Fig. 251. 

Den text man kan avläsa på teckningen lyder: hulmstain * auk * for-
kunr * j asto (eller astn) fathur » sin kuth hialbi * ani * hans. 

En ungefär samtida anteckning om stenen finnes i BUREUS Sveorum 
Runoe,1 där dess läge angives vara vid krogen Edsbacka i Sältuna socken. Bu
reus uppgift om stenen består av avskrift av runorna, translitteration av dessa 
samt en översättning till latin: "Hulm Stainus et For Gundus... asto patri 
suo. Deus adjuvet Spum ejus'. 

Henrich Oloffsons hopsättning synes emellertid icke hava varit av syn
nerligen stor hållfasthet, ty ett träsnitt i PERINOSKJÖLDS Monumenta sueo-
gothica1 framställer endast stenens nu återfunna basdel. Detta träsnitt torde ha 
tillkommit i slutet av 1600-talet. 

Handskrift, förvarad i Kungl. Biblioteket. 

24 —Fornvännen 1926. 
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Samma träsnitt har sedan GÖRANSSON begagnat i Bautil (nr 141), varvid 
det dock av misstag sammankopplats med och fått samma beteckning som en 
annan sten frän "Bisslinge källarmur" (Eds socken). 

Den yngsta uppgiften om stenens text lämnar LILJEGRENS Runurkunder 
(nr 392 "Eds backe") men de uppgifter han därvid stöder sig pä äro hämtade 
ur Burei handskrifter och Bautil, varför de ändringar i läsningen han företagit, 
endast torde bero pä förbiseende. Olikheterna bestå endast i stenens andra 

Fig. 252. 

namn, som Liljegren skriver "forkunthr", och ordfragmentct "asto", som tappat 
sitt o. Den senare ändringen synes emellertid vara befogad, ty ordet bör upp
fattas som ett mansnamn t. ex. Inkifast -\- ordskillnadskors. 

Till ledning för bestämmande av stenens gamla plats finnas förutom ovan 
anförda uppgifter en anteckning i 'Rannsakningar om the Monumenter som 
finnas uthi Sählantuna härad", daterad i Rotebro den 10 maj 1682: 'ös ter 
om krougen en uthuggen runsten, och där bredewidh en Jordekull med sten 
omlagdh och finnes i kullen en liten groop". Jordckullen kan nu icke åter
finnas och uppgiften om att stenen stått öster om krogen torde knappast vara 
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riktig, ty pä en [karta1 från är 1715 (fig. 252) finnes stenens plats markerad, 
och därigenom har ASCHANEUS' uppgift "nordan för krogen" blivit bestyrkt. 

När stenen blivit flyttad till den plats, där den återfanns, synes omöjligt 
att av tillgängliga uppgifter bestämma, men det har skett senast år 1811, ty 
pä en karta1 upprättad nämnda är, vilken enligt lantmätarnas instruktioner bort 
upptaga alla kända runstenar, har stenen icke markerats. 

1 juni månad 1926 gjordes vid stenbrytning ett runstensfynd i Kårsta 
socken, Uppland, pä Högsäters mark (avsöndrad frän Mälsta). 

Stenen iäg med runsidan ned och med fotändan över den stengrund, pä 
vilken den förr varit rest. 

Stenen har troligen vid kullfallandet blivit något skadad i övre högra 
hörnet. 

Stenen är av grå, tät granit och sä gott som lika tjock över allt (30—35 
cm.). Höjd 1,80 m., bredd 1,35 m. 

Inskriften lyder: uitiaRf • uk • tan • uk • fastaR • uk • halftan • lata 
• Raisa • stein • aftr- fathuRsn I fasta 

Stenens ornamentik och skrivsättet gör det tydligt, att dess ristare är 
Visäte (se BRÅTE, Svenska runristare, Sthlm 1925, sid. 72 ff.). 

Cirka 400 m. öster om den nyfunna stenen även pä Mälsta mark finnes 
en runsten (B. 226, L. 569, D. II 172), som visserligen företer nägra smärre 
olikheter i skrivsättet, men vars slinga är sä gott som spegelbilden av den ny
funna stenens. Även denna sten bör alltså enligt min mening tillskrivas Visäte 
(ej upptagen i Brates ovannämnda arbete). 

En uppgift ur "Ransakningar om antikviteter", som visserligen ej kan 
med bestämdhet hänföras till någon särskild av de ovannämnda stenarna, för
tjänar att i detta sammanhang återgivas på grund av att den föreställning, som 
den ger uttryck för, synes vara mindre vanlig i samband med fornminnen av 
detta slag. Uppgiften lyder: "Widh Mällestadh byn finnes en Runasten medh 
Runaskrift, om denne Sten giörs sådan berättelse att för mdnge åhr sädan 
skolat ndgre hafwa rört och wändt honom williandes läsa des Inscription 
dä hajwa dhe blifwit galna och uhrsinige, då dhe honom rört." 

I. Schnell. 

Litteratur och kritiker. 

G. GIHL: Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvariskt topografiska manuskript 
af Martinus Aschaneus utgifna och kommenterade. Ak. avh. Uppsala 1925. 
XXXIX+104 sid. 

Sedan ett halvår tillbaka föreligger en upplaga av riksantikvarien MAR
TINUS LAURENTII ASCHANEUS' i K. Biblioteket förvarade och ofta citerade värde-

Förvarad i Kungl. Lantmäteristyrelsens arkiv. 


