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TVÅ MEDELTIDA RUNINSKRIFTER PÅ BÖRSTIGS KYRKA, 

VÄSTERGÖTLAND 

Den nuvarande kyrkan i Börstig ar rektangulär, tornlös och försedd med 
Iresidigt avslutat kor. Don uppfördes år 1823 och ersatte då en äldre kyrka. 
Vid den restaurering, som företogs under arkitekten Axel Forsséns ledning 
för några år sedan, hade undertecknad tillfälle att göra vissa iakttagelser 
rörande den äldre kyrkan. Under restaureringen avlägsnades nämligen en 
del av kyrkans utvändiga putslager tillfälligt och det visade sig att den nu-

Fig. 4. 

varande kyrkan uppbyggts helt och hållet mod material från en medeltida 
kyrka. Detta material består av huggna sandstenskvadrar, huvudsakligen av 
fem olika storlekar.1 Dessa kvadrar syntes ingenstädes ligga i ursprung
ligt läge. Regelbundna hörnkedjor saknades t. ex. helt och hållet och några 
fogar av äldre typ kunde icke upptäckas. Detta tyder möjligen på att den 
nya kyrkan icke uppförts på exakt samma plats som den gamla. Två av 
sandstenskvadrarna ådrogo sig särskilt intresse därigenom att de voro för
sedda med runinskrifter. 

Den ena stenen, fig. 4, är inmurad på sydsidan, nära SV hörnet, c:a en 
meter över sockeln.2 Runinskriften T* H IM b-i" K K +1 [Tavitb arkai (eller -r)] 
utgör tydligen ett mansnamn där första delen är David, medan den andra 
beror av läsningen av den sista runan. Med hänsyn till att r tidigare i sam
ma ord skrivits mod K låge det närmast till hands att läsa det som i. Nam
net skullo då bliva: David Eriksson. 

I len andra stenen, fig. 5, är placerad på korväggen och har vid inmu
randet råkat komma upp och ned.3 Runorna äro här kraftigare och jäm-

1 De vanligaste storlekarna äro: 28X26, 110X26, 74X62, 92X62 och 
40X60 cm. Den sistnämnda storleken förekommer oftast på norra sidan. 

2 Stenens storlek: 56X37 cm. Runornas höjd 5—7 cm. 
3 Stenens storlek: 47X41 cm. Runornas böjd 12—13 cm. 
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nare huggna samt större. Inskriften lyder: h f p H U R 1 + H Y (Ulfi 
Abraham = Abraham Ulfsson). På en sten nära sydväggens östra fönster 
läsos tämligen högt upp on majuskelinskrift: »ABRAHAMO ERICI» = åt 
Abraham Eriksson. 

De båda runinskrifterna sammanhänga troligen sinsemellan, ehuru de 
knappast kunna vara utförda av samma 
band, och dot vore frestande att sätta 
namnen i samband med don äldsta sten
kyrkans tillkomst. Av stenkvadrarnas 
form och huggningstokniken kan man 
sluta sig till att kyrkan tillkommit nå
gon gång under 1200-talet, snarast år
hundradets mitt. Knligt benäget medde
lande frän professor Bilas Wessén kun
na ruinskrifterna myckot väl vara från 
denna tid. Huruvida de beteckna bygg
herren, prästen eller byggmästaren är 
ovisst. Ej heller kan man bestämt av

göra var inskrifterna haft sin ursprungliga plats. Då de båda ruristade 
stenarnas format avviker från do vanligaste ligger det nära till bands 
atl de ingått i en hörnkedja eller en portalomfattning. 

Rune Norberg. 
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FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

VARNHEMSFYNDET 1873 

En kompletterande undersökning. 

Är 1879 lät den fornforskningen varmt hängivne artisten Hilder Werner 
frän Lidköping i sin hemstad trycka en liten skrift »Mynt funna i Wester-
götlands jord». Skriften upptog förutom 71 smärre fynd, av vilka de Mesta 
»kommit till förf. kunskap under hans antiqvariska vandringar»,1 även be
skrivning av cn 1873 i Värnhems klosterträdgård påträffad silverskatt.2 

AVerners skrift, som utgick i en ringa upplaga, är sedan länge försvunnen 
ur handeln och torde numera för de flesta vara fullkomligt okänd. 

Nyligen har det lyckats förf. att i Västergötlands fornminnesförenings 
samlingar återfinna en stor dol mynt ur Varnhomsfyndet samt även att i 

1 Citat ur W e r n e r s Antiqvariska Berättelser II (1873) s. 1 not, där en 
del av småfynden först publicerades. 

2 Fyndet är i korthet nämnt i Månadsbladet 1887 s. 18, nr 142, samt av 
H. W i d é e n i Myntfynden i Västergötland. Västerg. Fornm. Fören. Tidskr. 
IV: 7—8 (1934), s. 48, 55—57; kat.-nr 117. 


