
N:o 4. 1873. 

SVENSKA. 

FORNMINNESFÖRENINGENS 

TIDSKRIFT. 

ANDRA BANDET. 

l:a häftet. 

INNEHÅLL: 
Sid. 

 SÄVE, P. A., Kors på Gotland 1
WIBERG, C. F., Våra förfäders stridsvapen 22 
LEFFLER, L. F., Anteckningar om Vestmanlands folkspråk . 31 
MANDELGREN, N. M., Anteckningar om techniken i våra 

gamla kyrkomålningar samt om sättet att restaurera dessa 58 
MANDELGREN, N. M., Huru böra runstenar och andra graf-

stenar, vägg- och hvalfmålningar m. m. aftecknas? 64 
EICHHORN, C., Äldre svenska folkvisor   69 
DJURKLOU, G., Några anmärkningar  79 
LINDAHL, P. J., Granskade runinskrifter 84 
Ur Svenska Fornminnesföreningens handlingar  89 
Två folkmelodier, meddelade af C. E. Södling 95 

gul
Markering



Obs. 

I anseende till kemitypiernas mindre vackra utseende i 

texten, komma de, ånyo aftryckta å särskilda planscher, att 

medfölja nästa häfte af tidskriften. 

Kors på Gotland. 
Af 

P. A. Säve. 

Gotland, som i Östersjön ligger långt till hafs, har troligen 
tidigt mottagit spridda strålar af christendomens ljus. Ty ej blott 
vilda vikingar och skaror af kamplystna väringar sågo det ofta, 
då de antingen i otaliga strider blodade dess stränder eller med 
svärdet i skidan tågade deröfver fram och tillbaka mellan Skan-
dinavien och Österlandet, utan äfven handelskarlar af mångahanda 
folk drefvo här sitt värf medelst skeppning och varubyte, ej sällan 
med vapen i hand. Men bland desse hårdhändte män inkommo 
till Gotland månge fromme botvandrare, Guds ords skaffare, 
som med fridens ord småningom förändrade folkets råa seder samt 
beredde jordmonen för en högre odling; och omsider har konung 
Olof Haraldsson i början af elfte århundradet, genom segern öfver 
hedningarne på Lekarehed, norr i landet, tryggat christendomens 
hastigare utbredande bland de gamle Gutarne 1). Dermed vardt 
våldets arm hejdad och hedendomens makt bruten ; munken upp-
trädde dristigare med kors och bok samt med fridsord och lef-
vernets föredöme, alla svaga och förtryckta lyssnade gerna till 
och omfattade ifrigt kärlekens lära, sederna mildrades och ett 
menskligt lefverne började visa sig. Sålunda vardt Christi lära 
på Gutarnes stormslagna ö en ny makt. Snart uppbygde en 
guta-bonde uti Vi (den gamla offerstaden Vis-by, på öns vestra 
kust) en kyrka; på landsbygden reste sig derefter en fridis kyrka 
hvardera tredingen och talrika gudshus (oftast grundade å de gamla 
hedna-offerstäderna och vid blot-källorna) sträckte inom jemnförel-
sevis kort tid allestädes sina spiror mot skyn, både i staden och 
på bygden, hvarest de flerstädes skyddades af höga hvälfda kasta-

1) Guta-sagan. 
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ler i deras närhet 1). Sålunda blef Gotland med sitt unga christ-
samfund, som fortfarande hade sin källa och rot i Österns under-
land, den brygga, på hvilken fridens lära omsider segrande ut-
bredde sig till de öfriga mörka landen i vår Nord. 

Men, under det att de kloke munkarne, som hit inkommit 
från Europas gamla odlingsländer, lärde folket att bättre bygga 
hus och sköta sin åker, sätta fruktträd, odla humle samt rödja 
väg genom skogarne och göra broar, o. s. v., var dock alltid 
förkunnandet af ordet och trons underverk det värf, som allvar-
ligast sysselsatte dem. Derunder framhölls för den nyomvändes 
öga högtidligen korset (bilden af den korsfästes hufvud, kropp och 
utsträckta armar) städse och vid alla tillfällen, såsom christen-
domens både tecken och välsignade segervärn i all fara, själens 
och kroppens, liksom för all våda för hus och gods: det var den 
då allsmäktiga katholska kyrkans heliga sinnebild, det dyra tecknet 
för alla christna, vid hvilket alla dess bekännare tryggades och för 
hvilket alla helvetes-makter och leda troll bäfvade tillbaka; men 
lättare än man kan tro förmäldes hedendomens ursägner och mörka 
skrock med kyrkans undersagor och öfriga vidskepelse. 

Om korstecknet samt tron på dess makt finnas på Gotland 
många folksägner och åtskilliga bruk, som än i dag fortlefva; och 
kors af flera slag finnas här ännu att se både uti helgedomarne 
och på fältet. - Under det att munkarne förmådde hedningen 
att böja knä för den Osynliges makt samt att knäppa de styfva 
näfvarne till bön, lärde de honom också det rätta handgreppet 
eller att lägga den venstra tummen i kors öfver den högra, hvar-
utom han ej fick förgäta att lyfta på hatten och frammumla ett 
böneord när han gick förbi ett Guds hus, som alltid var prydt 
med ett kors, eller då klockorna, hvilka ofta också buro korsets 
heliga tecken, började sjunga frid öfver bygden. Midt i bondens 
gård stod rest ett stort kors af trä, både såsom ett tecken att 
christet folk bodde der och till skydd emot allt ondt. Dessa, som 
ännu finnas på flera ställen 2) äro stundom ända till 30 alnar 

1) Annal. f. N. O. o. Hist. 1852 (Carl Säve). sid. 167. 
2) Såsom vid Larsarfve, Skällhornes, Säggby och Kullsarfve uti 

Källunge, Norrgärda i Vallstena, Lill-bäls i Bäls socken, Lill-fole och 
Stor·ryftes uti Fole, Lauks och Haltarfve i Lokrumme, vid Kaupungs 
och Jusarfve i Goth m, Butreifs i Norlanda, Thomase i Ganthem, Aumunds 
i Roma, Gardrunga i Stenkumla, Kvie i Hejde, Alstäde i Fröjel, Hägur 
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höga och ha ibland tvärsläar lika skeppsrår, hvilkas armar ofta äro 
förenade medelst stora prydligt snidade rundlar eller s. k. "hjul", och 
som alltid förnyas så snart de af ålder hota att förfalla 1). Ett kors 
med en krans af blomster och löf, ett s. k. hus-kors, uppsättes på
huset när takresningen är färdig (hvilket firas med hus-ating eller 
täck-gille), hvarefter de långa vind-skedarne korsade qvarsitta öfver 
takets gaflar. Bonden slår kors öfver höet att det skall ha' god 
drygsel, körer sist en kors-fåra öfver den plöjda åkertegen för god 
sädeslycka och sätter kors flerstädes i såidet (tjärdalen); äfven slår 
han kors öfver en ny båt, som första gången köres ned till stran-
den och hvar gång den drages i sjön till fiske, samt när han sätter 
sina nät. I gården och inom hus signas allt med korstecknet, som 
slås öfver det nyfödda barnet, matgrytan, mjölet uti bingen, den 
fullknådade degen, sängen som blifvit bäddad, öfver de sjuka (folk 
eller kräk) och öfver handa-baken sedan man klippt naglarne; 
och husmodren ristar ett litet kors i smörklimpen, på det att ej 
bjära (bäran) skall ta' från henne kärn-lyckan, liksom hon städse 
slår kors öfver målka-spannet, att ej skarnskt auga (ondt öga) 
må se i det och kunna ta' dygdi av konar, samt öfver jufret 
sen hon mjölkat sin ko, och öfver boskapen, som derefter åter 
släppes på skogen; äfven lägger hon ett kors af ene- käppar under 
rosten till brygd, då backeråen (bergstrollen) eller di smä undur 
jårdi (elfvorna) klaga att folket ranglat (slagit kors) deröfver, så 
att de icke kunna komma åt ölet, och slutligen slår hon också 
kors öfver elden i spisen då hon för natten höirdar (höljer) den 
med aska; sist sättes ett kors i mullen till frid på den christnes 
tysta graf eller inhugges på grafstenen. Dessutom brukar man 
än i dag när det tornar (åskar) sätta kors af hvarjehanda uti 
alla gluggar och öppningar i husen, eller der utlägga en öppen 

och Uggårda i Eista, Rosarfve i Hafdhem och Gärvalds i Vamlingbo, 
äfvensom de här särskildt nämnda gårdarna Sorby i Källunge och Gute 
i Bäl. Ett sådant kors har också för ej så länge sedan funnits 
uti Hunninge gård i Klinte, såsom det säges, hvart efter annat allt 
sedan biskop Unnes tid, som på 900-talet der bodde och var Gutarnes 
förste apostel (Strelow, sid. 134). 

l) Stundom brukade man till trefnad för boskapen och till kalfve-
lycka inslå en tvärslå genom bålen af ett lefvande träd (som händelse-
vis stod inne på gårdstomten) samt jemväl förena dess korsarmar och 
stammen medelst ett grannt snidadt "hjul". 
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sax, för att sålunda mota ut tors-pjäska' eller trollet som flyr 
för ljungelden och som eljest kan draga denna efter sig till olycka 
för gården. Man tror också, att vid en kors-gata (eller der fyra 
vägar löpa tillsammans) underligare ting än på andra ställen te 
sig och att hvarjehanda botemedel der verka kraftigare. 

Många husbruk äro liknelser från kyrkan, liksom det är be-
kant att mycket i denna har sin grund och yttre skepnad af 
Christus och hans lära 1): derföre, då på altaret ofta finnas fem 
små kors inhuggna (som skola beteckna Christi fem sår), insticker 
matmodren fem hål i det nybakade brödet. Men äfven utvändigt 
å kyrkorna ser man ej sällan korstecknet anbragdt. Så finnes å 
chor-dörren i Stenkyrke ett litet kors, 3 tum högt och 2 3/8 tum 
bredt, inhugget 2 alnar 9 tum öfver marken, möjligen för att 
den troende skulle kyssa det och framför detsamma förrätta sin 
andakt. Utom de stora krucifixen i de flesta kyrkor samt de 
särdeles vackra och konstdyrbara, genombrutna ring-krucifixerna 
uti Fröjel och Öja, finnas smärre utmärkt prydliga processions-
kors af trä i Lye och Vesterhejde kyrkor, af hvilka det förra är  
17 1/3 tum högt, emaljeradt samt prydt med glasstenar och Christi 
bild, och det sistnämnda som är 11 tum högt och snidadt samt 
har den korsfästes skepnad, af brons och 5 tum hög ; äfvensom 
ett gammalt träkors förvaras uti Bro (hvarest finnes Gotlands för-
nämsta offerkyrka, med rötterna ned i hedendomen), ännu här och 
der öfverdraget med tunn messing, 19 tum högt och kanske samma 
tillbedda helgedom, hvarom klockans inskrift talar: 

DAT HYLGE CRVCE TO BRO DAT SY VNS GENEDYCTH
DAS WARDE WY VRO 
(= det heliga korset i Bro det vare oss nådeligt: derföre (der-
af?) varda vi glade). 

Men oaktadt christendomen länge herrskat på ön, äfven-
som en ganska vidsträckt handel der funnits, var landet ännu 
i långa tidsåldrar föga odladt samt på stora sträckor i saknad af 
öppna vägar öfver de vidlyftiga skogarne ; ja, denna sistnämnda 
brist räckte allt intill långt senare tider. Då folkets seder också 
ej sällan tedde sig råa och våldsamma med blodshämnd och öfver-

1
) Märkligt är att den mycket urgamla kretsgången, Trojaborg, 

norr om Visby, bestående af på marken lagda gråstenar, också (innerst) 
har till grundritning korset; eljest är det hela rundt  och af 32 alnars 
tvärdrag, men vandringen mellan stenraderna har en längd af 425 steg. 



fall såsom i hedendomens dagar, hände det visserligen ofta att 
vägfarande och vandringsmän på de mörka skogsgatorna plundra-
des och mördades af rotlystna smygande stigmän och stråtröfvare, 
som der lågo i bakhåll. Derföre sågos flerstädes vid skogsvä-
garne hopkastade rör eller kasar, som påminte om att ofall eller 
mord derstädes skett, eller restes här och hvar höga stenkors, 
som talade om dylika olyckor, såsom att någon der ridit ihjel 
sig eller annars förkommit i vildmarken ; eller kanske voro dessa 
kors någongång resta blott såsom skyddsvårdar och till lycka för 
de gårdar som der måhända fordom funnits, liksom väl alltid 
också till en varnagel för våldsverkare samt till en nyttig påmin-
nelse för en hvar att städse hafva Gud för ögonen och hålla lands-
friden 1). Vid dessa christendomens sinnebilder plägade derför den 
resande under den farliga skogsfärden göra sin bön och anbefalla 
sin fattiga själ i Guds hand för de många vådor, som derunder 
ständigt hotade den värnlöse enslingen, ehuru han genom många 
hemliga medel sökt skydda både sig sjelf, hästarne och körred-
skapen mot trolldom samt hvarje fara, såsom också derigenom 
att han skurit kors i framändan af tistelstången, o. s. v. - Och 
det är några af dessa dödsvårdar eller böne-kors, som än i dag 
från våldets gamla tider på Gutarnes ö qvarstå, hvilka här nedan 
finnas framstälda. Ett af dessa stenkors är tecknadt med runor 
och somliga hafva annan gammal skrift, under det att några äfven 
innehålla årtalet för händelsen som der timat, så att dessa min-
nesmärken stundom framstå såsom fornbilder, som tala om sam-
fundstillständet under vissa aflägsna tidsskeden. 

1) Gotlands-allmogens lynne för bevarandet af märkliga händelser 
är än i dag detsamma som fordomdags. Så uppreste öns beväring 1861 
"Oscars-stenen", en ofantlig kalkhäll, till minne af att konung Oscar I 
år 1854 besökte Gotland, sjelf ledde beväringens vapenöfningar och slut-
ligen med egen hand skänkte hvar sin fana åt dess trenne bataljoner. 
- Men äfven efter sorgliga dåd uppstäldes nyligen vid allmän farväg 
ett hågkomst- och varningstecken. Så t. ex. då 1857 vid landsvägen i 
Källunge restes en ganska prydlig minnessten till hågkomst af att hus-
bonden N. Kullsarfve derstädes s. å. blef mördad och rånad. Ett så-
dant nyare minnesmärke är ock det kors af trä, som är rest 1/4 mil 
norr om Ihre uti Hangvar. (Se sista afbildningen i denna uppsats.) 

Dock får också fredens idrott ibland sin bautasten, såsom då en 
bonde 1840 vid Simunde i Bara återuppreste en gammal märkesten till 
evärdeligt minne af att han då der uppsatt ett stycke sten-tun (= 
gärdesgård). 
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1. 

2. Kors, af kalksten (i skogen vid gamla Endre-vägen, 
omkring 450 steg rätt o.n.o. från nya landsvägen, hvarest half
mils-stolpen står), 4 alnar högt, 1 aln 1 3/4 tum tvärt öfver kors
hufvudet och 5 1/2 tum tjockt; saknar all inskrift. Också på kor-

l. Run-kors, af kalksten (vid Bondarfve uti Gulddrupe), 
4 alnar 2 tum högt. Inskriften är: + <runor> : 
   l:~     ~HI>II\\f'i-11\\fJ: Ht'l\1'~1-1:                                + D. ä.: 
+ bidin. firi : iakaubs : sial : i : annuhanendium sum : nikulas : vaah + 
"Det besynnerliga ortnamnet Annuhanendium påminner om gårds
namnen Hanes i Endre ~ fordom Endrum d. pl. 
och Anningakra (-åkra) .. i Hafdhem (samt uti Al-
skog). Å baksidan af korsets stam är afbildad 
en man, som med en påk bakifrån slår ihjel en 
annan, hvilken med en bila tillhugger en bjelke., (Carl Säve,
Gutn. Urk., sid. 77, N:o 80.) 
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2. 

sets andra sida är en kalk med hostian inhuggen. - Sägnen är, 
att en prest, hr Jörgen i Endre, år 1336 der vardt ihjelslagen 
af en örn. (Strelow, sid. 161.) 

3. Kors, af kalksten (uti Kors-betningen 1), 460 steg ö. 
om Visby), 4 alnar 20 tum högt, stammen 18 1/2 tum bred och 
7 -  8 7/88tum tjock samt ringen l aln 13 tum i tvärmått. På 
östra sidan af ringen står: ANTe:: PORUAS: WISBY: I': MA'IB' D ANOR' : 
CECIDERU’IT GUITMSES h ; SEP'ITI: CR’ : P: E: På vestra sidan läses 
(kring den korsfästes bild): ANNO : DNI : M : aaa : L : XI : FERIA : III : 

POST:IACOBI: (1361 d. 27 Juli). - Såsom bekant restes detta 
kors öfver de Gutar, som, tillika med stadens makt och välde, 
år 13 61 der föll o i striden mot Danskarne. 

1) Betning (egentligen baitning, -i, fem.) betyder på gutniska: 
beteshage. 
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3. 

4. Kors, af kalksten (inbygdt uti vestra trädgårdsmuren 
vid landshöfdingehuset i Visby, synligt utåt gatan, helt nära n. 
om en brunn derstädes och blott 2 alnar 2 tum öfver nu v. jord
ytan, men mer än 2 alnar 6 tum under jorden), 6 1/2 tum tjockt, 
groft, ganska illa hugget och snedt i staromen samt utan skrift 
och teckning. - Sägnen om detta kors är, att Gutarnes blod 
skall hafva från slagfältet uti kors-betningen 1361 flutit ända ned 
till detsamma. 

5. Kors, af kalksten (uti Grens gård i Mästerby), 5 aln. 
4 tum högt (öfver fotstenarne) och lutande åt s.v.; stammen är 
1 aln 1 1/2 tum bred och 6 1/2 tum tjock, De två fotstenarne äro 
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4. 

2 alnar 6 tum långa och 12 tum tjocka. På korsets andra sida 
finnas några otydliga kringkastade skriftstreck: 

~ <runor>              , möjligen ad o m bf = 1550. -

Men folksägnen förmäler, under många olikheter, att i slaget 
på Fjäle myr 1361 mellan konung Waldemar och Gutarne blef 
en "stor herre" afskjuten vid midjan, så att blott "grenen" eller 
skräfvet och begge benen hängde öfver sadeln, med hvilken börda 
stridshästen sprang in i den närliggande bondegården, som af 
denna händelse på folkspråket fick heta Gräins. Då hästen der 
skakade sig, föll mennisko-halfvan af honom, hvarpå den törstige 
springaren med hofven skrapade marken, hvarest straxt en källa 
sprang upp. Den fallne krigshöfdingen skall ligga begrafven under 
korset, som har mycken likhet med det uti kors-betningen vid 
Visby, hvilket restes vid samma tid. - Vid Gunnille och Äskes i 
Sanda, omkring 3/4 mil från Grens, står äfven ett sten-kors, 
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5. 

6. Kors, af kalksten (uti Gunnille gård i Sanda, stående 
uti en garde (trädgårdstäppa), dit det för en 50 år sedan blifvit 
flyttadt från ladugården), 3 alnar 12 tum högt, l aln 23 tum 
bredt öfver korsarmarne och 5 till 6 tum tjockt, lutande åt n.o. 
samt utan inskrift. Enligt folksägnen är korset rest öfver en 
”stor herre”, Gunnild, som först bygt gården. Eljest säges det 
ock, att det blifvit satt till minne utaf att konung W aldemar 
derstädes 1361 haft sitt första nattläger efter sin landstigning på 
Gotland. (Se förut om stenkorset vid Gräns i Mästerby.) 
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6. 

7. Kors, af kalksten (vid Sigdes i Burs och landsvägen 
nära ö. om kyrkan), 3 alnar 12 tum högt. samt af 2 alnar 
16 1/2 tums armsbredd och 5 tums tjocklek. Inskriften (af upp
höjd stil och i tvenne rader å korsets båda sidor) är å den östra: 

<skrift> rruTU.&~~o11o&1t!JoOO]~~"lffi~ 
®®mw(J)~38rDmJa@WUoWllib~(f~@1W&f~ 

samt på den vestra: 

<skrift>1lU[l~ftl1JP tf>ö~~(DU~Ifo ~~~ 
15J~M~~fS'ID~®m>~~oUW~gai!J~ 

Lau         <skrift> är annexet till närmast liggande gäll, hvarest 
 

presten r a n g w a l d u s  troligen var c u r a t u s  (kyrkoherde), då han 
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7. 

härstädes troligen af något olycksfall ändat sina dagar. Årtalet 
M : rb : quatuor · F är 1414. Och berättar folksägnen, att det 
numera låga korset brustit af tvenne gånger; när det sker tredje 
gången, ”blir det dom”. Dock står verlden ännu orubbad qvar, 
ehuru det nu (1872 Sept.) har för 3:dje gången fallit omkull, 
då det, i följd af alltför snål grustagning i ör-gropen der invid, 
störtade dit ned och slogs sönder i tre stycken. Men sedan dess 
är korset nu åter så temligen lagadt och upprest igen. 

8. Kors, af kalksten (i Dalhem, vid landsvägen. n.o. 
om kyrkan), 4 alnar 10 tum högt, 2 alnar 12 tum bredt öfver 
korsarmarne och 6 till 7 tum tjockt samt utan ristning och in
skrift. Sägnen omtalar, att år 1430, då hr Hans Krok, prest 
i Dalhem, skulle stiga öfver en tun (gärdesgård), föll han och 
bröt halsen, hvarföre korset blef rest till en åminnelse (Strelow, 
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8. 

sid. 200). Äfven säges det, att det vackra men skadade skil-
deri i sandsten, som sitter insatt uti östra dörrstycket af hög
kyrkans norra portal, har afseende på denna olyckshändelse. Ty
(antagligen) föreställer det en ordensbroder i full ornat, som räc
ker den döende Krok nattvardskalken, hvarigenom för honom öpp
nas - såsom inskriften säger - paradiset: - - PREPOSITO: 

RESERA: PARASISV: - - - ; och uti den prydliga kyrkan hvilar 
Lohes . krok  · i full messeskrud med kalken i hand under en 
vacker grafsten med årtalet Ård-  * - ( = 1430). 

9. Kors, af kalksten (vid Vesters i Boge och s. om lands
vägen), 4 alnar högt, l aln 20 tum bredt öfver korsarmarne och 
6 tum tjockt. De mångfaldiga sägnerna förmäla, både (som är 
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det vanligaste) att en brud der på sin hedersdag ridit ihjel sig 
och att af tvenne prester, som ridit kapp om Othems gäll, den 
ene stupat död der detta kors står nära V esters i Bo ge samt att 
den andre likaledes fallit vid det kors, som vid Laxarfve i samma 
socken är rest till minne af olyckan; m. m. Men på Vesters-

korset står (på vestra sidan och med upphöjd stil): + Anno : 
<skrifttecken>

eller att en man, Joan Westers, derstädes dött 1439; och på 
dess andra sida står dubbelrunan X såsom bomärke. 

10. Kors, af kalksten (vid Laxarfve i Boge), 3 alnar 
14 1/2~tum högt. Enligt sägnen skall en bonde från Sles i Boge 
ridit till Visby, men ej hunnit längre än till Westers, hvarest 
han ridit ihjel sig, då hustrun, som straxt skyndade att förkunna 
olyckan för presten i Othem, ridit sig förderfvad vid Laxarfve, 
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lO. 

hvarföre till en hågkomst korset derstädes står upprest. Den sju
radiga inskriften (i upphöjda svårlästa bokstäfver) innehåller: 

<skrifttecken> 

således var väl hustru Halvi född vid Westers. Dess värre är 

årtalet ai:cd: f v i slutet <?> otydligt, väl 1455, men det föl

jande (?), samt i alla fall olika det på korset vid W esters, då
deremot begge dessa stenvårdar eljest äro hvar andra ganska 
lika, ja såsom de voro samtida. 

11. Kors, af kalksten (uti Dalhem, vid landsvägen, n.v. 
om kyrkan, lutande åt N., 3 alnar 16 tum högt (i kärn-linien), 
l aln 23 1/3 tum bred t öfver korsarmarne och 5 till 8 tum tjockt.
 Om detta stenkors känner man ej mer än den vanliga sägnen 
eller att någon vägfarande der ridit ihjel sig; och dertill är den 
tvåradiga inskriften (endast på korsets östra sida och i upphöjd 
stil) så ytterst svårläst, att man ej med säkerhet kan utröna mer, 
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än att årtalet 

(IV)4. 

11. 

12. Kors, af kalksten (uti Stug-åker vid Dals i Levede), 
hvars stam, som är förstörd och försvunnen, säges varit omkring 
4 alnar hög ; hela rundelns bredd tvärs öfver korset är 1 aln 
3 1/2 tum och dess tjocklek 5 tum. Den inre rundeln och korset 
deröfver äro 1/2 tum upphöjda öfver hvarandra, men bilden (öfverst), 
som håller en liten hammare i högra handen, har en upphöjning 
af 1 tum och ett hål uppe i hufvudet ; och det i marken q var
sittande stycket af korset är 12 tum högt. Minnesmärket, som 
förstördes omkring 1840, har ingen inskrift, men på dess stam har 
funnits en ryttare, som ansågs vara Sankt Jöran. Om korset går 
de vanliga sägnerna, eller att en brud derstädes störtat af hästen 
och dödt, samt att boskapsfall och hvarjehanda olyckor träffat 
gården (som nu också är obebygd och öde) hvar gång man rubbat 
det gamla stenkorset. 

<skrifttecken>                     är 1540 och kanske
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12. 

13. Kors, af kalksten (n.n.o. om Rute kyrka, Ö. om 
landsvägen och något lutande åt n.v.), 4 alnar 6 tum högt, 2 
alnar 14 tum bredt öfver korsarmarna och 3 till 4 1/2 tum tjockt. 
Sägnen om korset är den vanliga, antingen att en brud eller tvenne 
taflande prester derstädes omkommit. 

14. Kors, af sandsten (vid Halor i Rone), l aln 12 tum 
högt, 18 tum bredast 6 tum tjockt. Af inskriften, hvilken å den 
lösa grusstenen är nästan utplånad, äfvensom årtalet som visser
ligen icke är gammalt, kan man blott utreda, att minnesmärket 
gäller en HVSTRO MARIA NILSDOT . . . BHLEF- - - , h vilken, 
såsom brud ridande, ljutit döden derstädes. 

15. Kors, af kalksten, (åter, 1872 Sept. funnet) vid 
Tjängvide i Kräklingbo, afbrustet i två delar och med stympade 
armar, samt såsom det nu befinnes 1: 17 högt, l aln bredast 
och 6 tum tjockt; det saknar all inskrift. Som det tyckes vara 

2 
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13. 

alltför lågt, är troligen en dess understa del längesedan förkom
men. Emellertid lofvades det på stället, att det skulle så vidt 
möjligt lagas och ej blott tillfälligtvis resas. Korsets öfre del 

14. 

låg nedvuxen i marken, jemte det i jorden qvarstående fotstycket. 
Om detta minnesmärke säger J. Wallin, Analect. Gothlandens. 
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15. 

Walliniana (handskr. ), I. sid. 1015: ”ett litet st. från prestgården 
(i Kräklingbo) står ett stenkors, mycket gammalt, säges ditsatt efter 
en brud, som der ridit sig ihjel. Derpå intet skrifvit; har varit 
högre förr. Snarare i påfvetiden vid detta stenkorset varit för 
processioner en station med altare til; såsom utom lands.” 

Uti Hangvar, nära Flenvikagård, fanns för omkring 50 år 
sedan ett stenkors med ring omkring, omkring tre alnar högt, 
uppsatt öfver en fattig gumma Marinka, som blifvit ihjelslagen 
af en tall, hvilken hon skulle fälla. Det kallades ”kälde-korset”,
emedan det stod invid en källa. 

Kors, af trä, 1/4 mil n. om Ihre uti Hangvar på östra sidan 
om stora landsvägen, och hvaraf här lemnas en afbildning. Detta 
träkors är omkr. 3 1/2 aln. högt, samt har på tvärslåen denna två
radiga inskrift: "ÅR 1831 DEN 12 AVGVSTI BLEF HVS
BONDEN HANS TEINVNGS OSKYLDIGT MÖRDAD AF SKO
MAKARE GESÄLLEN P. T. L." (= Lindbom, som rymde ur 
fängelset och ostraffad undkom). Teckningen är efter uppgift af 
annan person. (Se O. Säve, Gutn. Urk., sid. 78, N:o 124). 

De femton stenkors, som ännu på Gotland finnas qvar, 
af de många som visserligen försvunnit, äro alla ritade efter 
samma mått. Flera af dem har jag redan tillförne tecknade in-
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lemnat till k. Vitt., Rist. o. Ant. Akademien, äfvensom med
delat några till prof. C. G. Brunius o. a. Men när de nu här 
förekomma samlade, vitna de i någon mon om de gamles konst
sinne härstädes på de anförda tiderna. 

Sedan förestående var uppsatt och till tryck färdigt, har förf. 
af en nittiotreårig gubbe erhållit följande berättelse om ett af de 
å sid. 3 nämnda stora träkorsen, som förr voro på vår lands
bygd ganska allmänna, och som ännu på 1780-talet med stor 
vördnad ansågos. 

”Omkring 1787, sade den gamle, stod på Evert Jakobsson 
Sorbys i Källunge stor-gård ett träkors, som var vid pass 10 
alnar högt samt hade en tre alnar bred tvärslå, på hvilken var 
fästad en stor Christus-bild, med fötterna hvilande på en klots. 
Denne helgedom var gemensam för gårdsfålken på bägge par
terna uti gården. Marken kring korset var belagd med sten
flisor, och under vintern sopades snön der alltid bort. Ty hvarje 
morgon gingo alla gårdens fålk dit för att göra bön med läs
ning af syndabekännelsen eller åtminstone Fader vår, h varunder 
barnen lågo på knä, hvilande de hopknäppta händerna på den 
fals, som, en aln öfver marken, befans kring korsets fot, under 
det att de äldre stodo der utomkring med knäppta händer och 
man-fålken med blottade hufvuden. När barnen på Everts part 
bådo mor i huset, Annika, om bröd, jagade hon dem stundom 
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ut att först göra bön vid korset, med Fader vår allraminst, för 
att sålunda åter påminna sig om all god gåfvas Gifvare; och 
eljest mellanåt måste husets barn der bedja. Äfven gick ofta 
aflägset boende inhysesfolk med sina barn dit att hålla andakt. 
Eljest behöfde man fordomdags ej gå långt för att finna sådana 
kors. Uti Gute uråldriga gård i Bäls socken endast funnos trenne, 
eller ett för hvart hushåll, samt ett der invid allmänna lands-
vägen och kyrkan. Och då löjden (ungdomen) omkring 1796 i 
samma gård hade hopläggning (gille), samlades alla först kring 
korset på körk-rum vid vägen för att åhöra en student, som till 
allas uppbyggelse predikade om Christi lidande." 
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1. Run-kors, af kalksten, vid Bondarfve 
uti Gulddrupe. 

14. Kors, af kalksten, vid Habor i Rone. 

2. Kors, af kalksten, vid gamla Endre-vägen. 

15. Kors, af kalksten, vid Tjängvide i Kräklingbo. 



3. Kors, af kalksten, uti Kors- betningen. 

11. Kors, af kalksten, uti Dalhem. 



- - -

4. Kors, af kalksten, inbygdt uti vestra 
trädgårdsmuren vid landshöfdingresidenset. 

14. Kors, af kalksten, uti Stug-åker vid Dals i Levede. 

10. Kors, af kalksten, vid Laxarfve 
i Boge. 

16. Kors, af trä, vid Ibre i Hangvar. 
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6. Kors, af kalksten, uti Gunilie gård i Sanda. 5. Kors, af kalksten, uti Grens gård i Wästerby. 
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